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FÖRORD 

Sedan jag påbörjade arbetet på denna avhandling i början av 1970-

talet har mycket hänt inom det problemområde som här diskuteras.Fr a 

gäller det frågor rörande rätten till mark och vatten;krav som med 

allt större kraft artikuleras från samernas sida.Ett uttryck för det

ta är det s k skattefjällsmålet,vilket hittills passerat två rätts

instanser. 

Även om sakfrågan inte direkt berör föreliggande arbete,så är ändå 

den historiska bakgrunden av intresse och fr a den forskningsaktivi

tet som initierats med en inriktning,som i hög grad anknyter till 

flera av de problem som diskuteras i denna avhandling.Självfallet har 

även den uppmärksamhet som riktats mot den ty$ av forskningsområde 

som det här är fråga om varit stimulerande. 

Ett annat uttryck för en stegrad samisk aktivitet under senare år 

är det 1973 startade Sameinstituttet i Kautokeino,vilket bland sina 

målsättningar har att studera utvecklingen under äldre tid inom det 

samiska intresseområdet.Jag hoppas alltså på någon form av givande 

samarbete framöver. 

Min handledare och inspiratör har varit prof Erik Bylund,vars intres

se och stöd utgjort förutsättningen för arbetet.Vid en lång rad 'sitt

ningar1 har jag haft förmånen att utnyttja hans stora sakkunskap på 

kolonisationsfrågor och problem rörande äldre tiders förhållanden i 

lappmarken över huvud taget.Det är även i mycket hans förtjänst/skuld 

att det ursprungliga förslaget till avhandlingsämne om Karesuando 

socken inte har mycket gemensamt med det arbete som här presenteras. 

Vid geografiska institutionen har jag under arbetets gång kunnat dis

kutera olika forskningsproblem med några av mina kollegor.Bland dem 

vill jag särskilt framhålla doc Ingvar Jonsson som alltid varit be

redd att diskutera forskningsproblem och välvilligt ställt sin stora 



sakkunskap till förfogande.Goda råd har även lämnats av fil lic Mau-

no Lassila. 

Manuskriptet har renskrivits av kansliskrivarna Margit Söderberg och 

Kathrin Haraldson samt av förf.Merparten av kartor och diagram har ri

tats av Pirji Miskovsky,övriga av förf.Allt exerperingsarbete har ut

förts av förf. Bland personalen på Centraltryckeriet kan nämnas Tore 

och Bertil Larsson,som med stor vänlighet och kunnighet bidragit till 

avhandlingens slutliga utformning och typografi.Till alla dessa per

soner riktas ett varmt tack. 

Omslagets teckning och design har utförts av förf. 

Detta arbete bygger på ett omfattande studium av otryckt äldre käll

material ̂vilket förhållande i hög grad kommit att drabba Landsarki

vet i Härnösand.Till personalen där liksom vid Kammarkollegiets ar

kiv och Riksarkivet vill jag rikta ett stort tack för visat tillmö

tesgående och fr a tålamod.Av samma anledning vill jag tacka den vän

liga och trevliga personalen vid universitetsbiblioteket i Umeå. 

Ett speciellt stort och hjärtligt tack är kyrkoherden i Karesuando 

George Gripenstad värd.Han har varit en mycket stor informations-

och inspirationskälla.Vår korrespondens under en följd av år vore med 

säkerhet mycket väl lämpad för trycket.Av övriga personer i Karesu

ando som på annat sätt varit tillmötesgående eller lämnat information 

vill jag nämna Henny och Sven Lax i Karesuando samt Oscar Siikavuopio 

i Naimakka. 

Den tyska sammanfattningen har på ett ytterst förtjänstfullt sätt ut

förts av min kollega och gode vän från Kirunatiden,Claus Hähnel,vid 

språkvetenskapliga institutionen i Johannes Gutenberg-Universität, 

Germersheim. 

Med min hustru och ämneskollega,fil dr Ingrid Liljenäs,har jag stän

digt kunnat diskutera alla tänkbara problem under avhandlingsarbetet. 

Dettas fullföljande till en acceptabel slutprodukt är obestridligen 
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i mycket hög grad en följd av hennes inspiration och pådrivande för

måga. För detta är jag mycket tacksam. 

Slutligen vänder jag mig med tacksamhet till Aug. Hoffman Stockholm 

med vilken jag ständigt kunna öva förmågan till en harmonisk sam

klang . 

Geografiska institutionen vid Umeå 

universitet i juli 1977 

Nils Arell 
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Kap 1. INLEDNING 

Jag har valt att inleda denna framställning med en övergripande re

dogörelse för markanvändningen inom Torne lappmark med avseende på 

rennomadismens och nybyggesverksamhetens utveckling och relationer. 

Motivet till det är att denna beskrivning av händelseförloppet och 

situationen i stort skall tjäna som en referensram, utifrån vilken 

syftet med avhandlingen formuleras och problem identifieras. 

1.1 Händelseförloppet 

Vi har ett område vilket under lång tid utnyttjats av en viss näring 

på ett visst sätt. Den näring det är fråga om är den typ av nomadi

serande renskötsel som i äldre tid bedrevs i Torne lappmark. De s k 

rennomaderna bedrev en renskötsel i begränsad omfattning. Deras få

tal tama renar fungerade fr a som lockdjur vid vildrensjakt och som 

klövje-dragdjur. I den sistnämnda funktionen var de inte minst vikti

ga under 1500-talet för transporterna av lappmarksprodukter ner till 

kustsocknarna. Jakt och fiske spelade en stor roll för försörjningen. 

Tillgången på pälsdjur blev tidigt det främsta motivet för kronans 

intresse för lappmarkerna. Skinnhandeln kulminerade under Gustav 

Vasas tid och gick sedan ner. Som skattepersedlar kom skinn att 

fungera under hela 1600-talet vid sidan av fisk i olika former. 

Under senare delen av 1600-talet dyker så de första nybyggarna upp. 

En ny situation har uppstått. I teorin kan man börja tala om en be

gynnande konkurrens om resurserna. Lokalt kunde vissa intressemot

sättningar uppstå. Redan tidigare bedrev dock tornedalsbönder fiske 

i skattlagda fiskevatten upp till 30 mil hemifrån och flera mil 

innanför lappmarksgränsen. Dessa fiskefärder är belagda sedan 1500-

talet. 
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Så länge samerna bedrev en begränsad renskötsel var de inte nomader 

i samma mening som när den helnomadiserande fjällrenskötseln växte 

c D fram. 

Innehavet av ett fåtal renar medförde en högre grad av bofasthet. 

Jakten och fisket spelade under detta skede en stor roll. Sett ur 

nybyggarens synvinkel var dessa näringar livsviktiga komplement till 

den form av "jordbruk" som bedrevs nämligen ängsbruket. Det gick i 

stort sett ut på att samla ihop vinterfoder åt ett antal kreatur. 

Nybyggarens näringsfång blev med nödvändighet extensivt och hans 

fullständiga bofasthet inte nödvändigtvis obetingad, åtminstone i 

början av nybyggets utveckling. Detta innebar att samer och nybyg

gare i stor utsträckning tvangs utnyttja samma resurser. 

Staten försökte aktivt stimulera nybyggesverksamheten, samtidigt 

som man ville skydda rennomadernas intressen. Skälen var i och för 

sig fullt rationella, men vilade ofta på bristande kunskaper om 

livsvillkoren i lappmarken. Lappmarkspolitiken mot slutet av 1600-

talet präglades i hög grad av statens intresse för nya gruvföretag, 

de s k bergverken, samtidigt som man var rädd för att skrämma sa

merna ur riket genom för tungt transportarbete. 

Den av staten uppmuntrade kolonisationen med svenska och finska ny

byggare gick trögt av olika skäl, trots att de s k lappmarksprivi

legierna i 1673 års lappmarksplakat upprepades i ett förnyat plakat 

1695. Vid den tiden inskränkte sig antalet nybyggen i hela lapp

marken till ett drygt tiotal, varav de allra flesta var lokalisera-
2 )  

de till Torne lappmark. 

1) Samekulturens differentiering i olika former och framväxten av 
den helnomadiserande fjällrenskötseln har ingående skildrats av 
Hultblad, s 54 ff. Bl a diskuteras helnomadismens spridningsrö
relse liksom försök att placera in den i tiden. För en översikt
lig behandling av dessa frågor, liksom rennomadismens ålder och 
ursprung samt olika funktionella element, fr a renen, hänvisas 
sålunda till Hultblad. Se även RuongjMauker, Tegengren och Tanner. 

2) I Jukkasjärvi fanns 8 nybyggen, i Enontekis 6. 



1695 var ett viktigt år. Det kan i flera avseenden sägas markera in

ledningen till ett nytt skede. Då preciserades, som nämnts, nybyg

garnas villkor i det andra lappmarksplakatet. Vidare tillkom en 

länge diskuterad lappskattereform liksom en instruktion för lapp

fogdarna. Skattereformens konstruktion liksom plakatets bestämmel

ser innebar en markering av rennomadernas starka ställning i lapp

marken . 

Även om en viss nybyggesverksamhet etablerats i Torne lappmark 

(Jukkasjärvi och Enontekis socknar) kom det att dröja långt in på 

1700-talet innan kolonisationen kom i gång på allvar inom lappmar

kerna i övrigt. Om nybyggesverksamheten sålunda ännu låg i start

groparna, tyder mycket på att den tidigare hälften av 1700-talet är 

en expansiv period för rennomadismen inom Torne lappmark. Till dess 

starka ställning i regionen bidrog att Jukkasjärvi och Enontekis 

aldrig kom att drabbas av några invasionsvågor av nybyggare, som 

skulle kunna orsaka störningar i det ena eller andra avseendet. Det 

hände t ex i Kemi lappmark och medförde att den gamla halvnomadise-

rande lappkulturen i stort sett utplånades under 1700-talet. ̂  I 

Torne lappmark och fr a Enontekis är det i stället fråga om en inre 

kolonisation, vilket innebär att det inte skedde så stor inflyttning 

utifrån och att nybyggesverksamheten tillväxte i lugn takt. 

Den rådande merkantilistiska doktrinen ökade intresset för den vid

sträckta men relativt okända landsändan. Detta intresse tog sig 

olika uttryck och bidrog till att göra mitten av 1700-talet till en 

mycket aktiv period för fr a rennomadismen. 

Missionsarbetet resulterade vid 1738-39 års riksdag i beslut om in

rättande av Kungl Direktionen över Ecklesiastika Verken i Lappmarken. 

Direktionen bekläddes med rikets ledande män och fick från början 

stor auktoritet. 

Missionsintresset kom på olika sätt att kopplas till de ekonomiska 

1) Se Tegengren 
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förhållandena. Exempelvis ledde Direktionens 1740 utfärdade bränn

vinsförbud i hela lappmarken till protester från torneborgarna, som 

såg sina intressen hotade. De hade med stigande oro iakttagit torne-

samernas ökande handelsfärder till Norge. När så förbudet kom var 

man rädd för, att fr a skinnhandeln helt s'kulle svänga över till 

Norge,^ eftersom det i Norge inte förelåg några svårigheter att 

komma över brännvin. I god merkantilistisk anda ansåg torneborgarna 

det vara nationalekonomiskt lättsinne, att tillåta samerna föra ut 

så mycket nyttiga varor ur landet. 

På 1740-talet bedrevs gränsförhandlingar med Danmark-Norge. De re

sulterade i grundliga undersökningar, inte bara av gränsens drag

ning, utan även av andra förhållanden. Det viktiga ur samernas syn

punkt var, att man på myndighetshåll då fick klart för sig det na

turnödvändiga i rennomadernas flyttningar. Denna insikt bidrog 

starkt till att man i 1751 års gränstraktat fastställde samernas 

rätt till ett fortsatt fritt flyttande över gränsen. 

Om rennomadismens ställning i regionen sålunda var stark, så hade 

nybyggesverksamheten ännu inte tagit den fart man från statsmakter

nas sida hoppats på. Den grundläggande orsaken var det bristande 
2 )  

befolkningsöverskottet i kustbygden. 

I Enontekis hade de sex nybyggena från sekelskiftet fördubblats vid 

mitten av 1720-talet och ökat till 16 på 40-talet, vilket var exakt 

samma utveckling som i Jukkasjärvi socken. Nästan hela denna till

växt berodde på inre kolonisation. Även om nybyggesverksamheten så

lunda utvecklats, så utgiorde nybyggarna en minoritet av socknens 

befolkning (se fig 3.2). 

1) Magistraten i Torneå till Landshövdingen i Västerbotten, den 2 
juni 1744, ang stadens handel i Lappmarken. Tr. Fellman I 
nr 2Oh 

2) Se Bylund, s 63 ff. 
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Det är typiskt för tidens uppfattning, att den "Kungl Direktionen" 

även fick som målsättning att stödja "vad i övrigt själva lappmarken 

till förkovran lända kunde". Det av Direktionen framarbetade Lapp

marksreglementet, 1749, speglade även en rådande vurm för jordbruk, 

modernäringen, och hushållning över huvud taget.^ Ett stimulerande 

av kolonisation i lappmarken framstod mot den bakgrunden som själv

klar, även om det höjdes tveksamma röster, som menade att jordbru

kets förutsättningar i lappmarken var långt ifrån gynnsamma och 
2 )  

hellre underströk samernas ekonomiska betydelse för folkhushållet. 

Nybyggarnas yttre villkor definierades noggrant i Lappmarksreglemen

tet . Där markerades tydligt gränsen mellan rennomadernas och nybyg

garnas olika näringsfång. Några mer uttalade intressemotsättningar 

förekom knappast, vilket naturligtvis sammanhänger med kolonisatio

nens begränsade omfattning, men även berodde på Reglementets be

stämmelser. 

Mot slutet av seklet började nybyggesverksamheten ta fart på allvar 

i dee olika delarna av lappmarken. Nybyggarna hade på olika sätt 
. . 3) 

stärkt sin position gentemot rennomaderna. Man kom att utgöra en 

allt större andel av socknarnas befolkning och fick ofta ett opro

portionerligt stort inflytande i häradsrättens nämnd. De hade efter

hand vidgat sina hävdade domäner och utökat sina nybyggen. Vissa 

praktiska problem började dyka upp i form av skador på det stackade 

höet i samband med att rennomaderna återkom från sina sommarvisten 

på höstkanten. 

1) Ex de strömningar på jordbruksområdet, som efter Faggots initia
tiv ledde fram till storskiftesreformen 1757. 

2) Särskilt kritisk men även klarsynt var gränskommissarie Stobé. 
Se Stobés Relation till 1746-47 års Riksdag. Arkiv för Norrl. 
Hemb.forskn. 1919:2. 

3) Se Bylund, s 227 ff. 
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Det från föregående period starka samiska inflytandet märks inte 

längre lika tydligt. Rennomadernas engagemang i marktvister vid hä

radsrätten har väsentligt avtagit, medan nybyggarnas i motsvarande 

grad ökat. Rennomadismens utveckling påverkades negativt av en se

rie dåliga år på 1760- och 1770-talen, med rensjuktomar, flen"^ och 

vargangrepp. En stor andel samer, särskilt från Jukkasjärvi, stanna

de av denna anledning i Norge. 

Om 1700-talet med visst fog kan sägas vara rennomadismens århund

rade, så är 1800-talet nybyggesverksamhetens. Nybyggena ökade raskt 

i antal över hela lappmarken. För Enontekis del skars halva socknen 

bort i och med 1809 års fredsvillkor. Ür samernas synpunkt spelade 

det för tillfället ingen roll. Visserligen kom nästan samtliga in

vånare i berörda lappbyar att registrera sig som svenska undersåtar 

efter fritt val, men deras flyttningar påverkades inte. För nybyg

garna vidtog så småningom lå^igdragna ägoutbytesförhandlingar, ef

tersom många nybyggare hade sina ängar fördelade på båda sidor om 

den nyblivna gränsälven. De var inte avslutade förrän in på 1840-

talet. 

Även om nybyggarnas antal ökar, så utgör de på 1830-talet i Enon

tekis endast en tredjedel av socknens befolkning. I Jukkasjärvi är 

situationen likartad. I relationerna till rennomadismen kan man nu 

spåra en viss trängsel. Nybyggarnas klagomål på samernas renar ökar. 

De flesta marktvister utspelar sig dock mellan nybyggare, men ofta 

på områden, som tidigare varit skattland och förekommit i tvister 

samer emellan på 1700-talet. Nybyggesanläggningar vållar dock säl

lan eller aldrig protester från någon same. 

Man kan inte säga, att denna tid innebar någon nedgångsperiod för 

rennäringen. Tvärtom ökade renhjordarna kraftigt med åtföljande 

krav på betesmark. Men det innebar ökande praktiska problem att 

undvika skador på nybyggarnas ägor. Dessa problem var mer lätt-

1) Isbark som omöjliggör renbetet. 
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hanterliga inom socknen, men på de norska sommarlanden ökade kon

fliktanledningarna snabbt. Omkring 1840 var Enontekissamernas ren

innehav i storleksordningen 10-15 000. 25 år senare hade antalet 

stigit till närmare 40 000, samtidigt som den norska befolkningen 

vid de aktuella fjordarna ökat i samma mån. Ingenting var naturliga

re än att det uppstod problem. För att lösa dessa tillsattes under 

en följd av år renbeteskommissioner, som avlöste varandra. På 1850-

talet vållade en rysk gränsspärrning för norska renar problem för de 

svenska samerna, i och med att de berörda Kautokeinosamerna snabbt 

kom på en utväg, genom att registrera sig som svenska medborgare 

och fortsätta sina flyttningar som förut. Detta ökade dock på läng

re sikt spänningen mot Finland (Ryssland), genom att nybyggarna i 

finska Enontekis allt oftare klagade över höskador av vad man bedöm

de vara norska renar. Den ytterst trassliga situationen fick sitt 

slut genom att Ryssland 1888 stängde gränsen även för svenska renar. 

Utrymmet i Troms amt, dit de svenska nomaderna flyttade, kom även 

att inskränkas, när man till slut enade sig om en slutgiltig renbe

teskonvention några år efter unionsbrottet.^ Det var dock inte 

detta som var orsaken utan ungefär 200 års marktvister mellan 

norska nybyggare och svenska rennomader från Enontekis och Jukkas-

järvi socknar. 

Vi har sålunda översiktligt följt händelseförloppet från 1600-talet 

och drygt två sekler framåt. I detta förlopp har vissa karakteris

tiska och grundläggande drag betonats. Tidsperioden börjar i en tid 

då samerna var ensamma om att nyttiggöra resurserna i lappmarken. 

Mot slutet av 1600-talet manifesteras statens intresse för att på

verka utvecklingen där genom olika åtgärder för att få i gång en 

nybyggesverksamhet samtidigt som man strävade efter att skydda sa-

1) Renbetesområdet blev genom denna konvention så inskränkt, att 
det från myndigheternas sida ansågs nödvändigt att tvångsför-
flytta nästan hälften av Karesuandos samehushåll, vilka på så 
sätt kom att spridas till de södra lappbyarna längs i stort sett 
hela fjällkedjan. 
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mernas intressen. Efterhand utvecklas näringarna och blir mer re-

surskrävande, varvid även förutsättningar för konkurrens om resur

serna inställt sig. Urskiljandet av eventuellt uppkomna konkurrens

situationer försvåras av andra faktorer, som inverkar vid olika 

tidpunkter och i olika skeden. För det första förändrades rennoma-

dismen i väsentliga avseenden och blev mer extensiv till följd av 

växande renhjordar. Därmed förändrades resursutnyttjandet. Denna 

förändring skedde inte momentant, utan sträckte sig över en lång 

följd av år. Den kan i korthet beskrivs som att rennäringen i -de 

nordligaste lappbyarna övergick från en äldre form av renskötsel 

med mindre antal djur och större inslag av jakt och fiske, till en 

modernare form med större renhjordar och minskat behov av annat 

kompletterande näringsutövande. För det andra påverkades rennäringen 

av en serie dåliga år under senare delen av 1700-talet. Andra fak

torer att ta hänsyn till är myndigheternas agerande på olika sätt 

samt den allt större trängseln på sommarbetesområdena i Norge. 

Mot denna bakgrund kan vi inte vänta oss, att de konflikter eller 

konfrontationer som kan uppstå mellan nomader och nybyggare, är en

tydiga vare sig i fråga om orsak, innehåll eller konsekvenser för 

den ena eller andra näringen. 
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1.2 Syftet 

Syftet med denna avhandling är dels »att studera rennomadismens form 

av markanvändning inom Enontekis socken i Torne lappmark under perio

den 1660-187O-talet»dels att undersöka hur näringsstrukturen föränd

rar sig i olika avseenden samt »hur denna förändring är beroende av 

faktorer som nybyggesverksamheten i hela det område som nyttjades 

under året,statens beskattningspolitik och övriga kolonisationsbefräm-

jande åtgärder. 



1.3 Problemet 

Det beskrivna utvecklingsförloppet kan tolkas och analyseras ur oli

ka synvinklar. För det första kan man studera markanvändning en som 

sådan. Hur har markanvändningen förändrats under perioden? Hur kan 

en förändring registreras? Vad är en förändring i det ena eller 

andra avseendet egentligen uttryck för? Dessa frågor är centrala i 

avhandlingen. 

För det andra kan man ta fasta på det förhållandet, att vi har två 

näringar, vilka delvis utnyttjar samma resurser och studera näring

arnas konkurrensförhållande. I vilken utsträckning har denna konkur

rens karaktär av konflikt? Vilket innehåll och vilken styrka har i 

så fall konflikten vid olika tidpunkter? Dessa båda synsätt är na

turligtvis två sidor av samma mynt. Näringarnas relationer uttryckt 

på det ena eller andra sättet är sålunda eri sida av markanvändningen. 

När man diskuterar olika sidor av markanvändningen inom undersök

ningsområdet kommer av naturliga skäl huvudintresset att knytas till 

rennomadismen, dess behov och relationer, varav förhållandet till 

nybyggarna utgör en sida. Nybyggesverksamheten kommer sålunda att i 

första hand behandlas utifrån frågeställningar som berör dess rela

tioner till rennäringen. 

Som en speciell sida av nomadernas relationer kan man betrakta olika 

myndigheters agerande genom lagstiftning och reglerande åtgärder i 

övrigt. I vad mån har statens kolonisations- och skattepolitik på

verkat utvecklingen i lappmarken och därmed relationerna mellan 

olika näringar? Kom regionala och lokala organ att spela någon roll 

h ä r v i d l a g ,  i  d e n  m e n i n g e n  a t t  d e r a s  a g e r a n d e  o c h  t i l l ä m p n i n g  a v  l a 

gar och förordningar skulle förändras över tiden och i vissa situa

tioner? 



Mot bakgrund av händelseförloppet kan nomadernas ställning ytterst 

förenklat sägas ha förändrats enligt följande: Från att i princip 

ha varit ensamma om att exploatera resurserna inom ett stort områ

de hamnar de i ett läge, i och med nybyggarnas ankomst, där en från 

början potentiell konkurrens efter hand blir alltmer påtaglig. Ny

byggarna kan hypotetiskt antas med tiden vidga sina hävdade ytor 

för att till slut hota att tvinga den ursprungliga näringen på ret

rätt från dess tidigare utnyttjade områden. 

Detta är en förenklad bild och det är dess dolda samband (som lätt 

kan feltolkas) och komplikationer, som intresserat mig. Detta 

intresse kan beskrivas så, att jag är ute efter nyanserna i den 

enkla bilden av kolonisationen i ett område som Enontekis socken. 

Rennomadernas relationer präglades inte bara av situationen i Torne 

lappmark, utan även i hög grad av kontakterna med konkurrerande 

intressen inom de områden i Troms amt, där man hade sina sommarbe

tesland. Utvecklingen fick vid de norska fjordarna en något annan 

prägel genom att förutsättningarna var andra. De där rådande förhål

landena kom i vissa avseenden att utgöra en kontrast mot situatio

nen i hemsocknen. 

Alla dessa faktorer är ägnade att belysa komplexiteten i rennoma-

dismens näringsbetingade relationsmönster. 

1.4 Relationer 

Som beteckning på förhållandet mellan de båda näringarna används 

ord som relation, konkurrens, konflikt m fl. Dessa termer, som ut

trycker olika grader av intensitet, behöver närmare kommenteras. 

Undersökningsområdet kan ur näringssynpunkt betraktas som ett sys

tem med mycket enkel struktur. Däri ingår två huvudkomponenter, ren

nomader och nybyggare. De båda grupperna har i första hand relatio

ner till sin egen grupp men också till varandra och till individer 

i andra socknar och personer med olika funktion, ex torneborgare 
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och vissa tjänstemän. Dessa relationer återfinns på hela intensi

tetsskalan allt ifrån konflikter via intressemotsättningar till mer 

eller mindre spänningslösa samband mellan individerna i ett samhälle. 

Då konfliktbegreppet förekommer i flera olika sammanhang i avhand

lingen, får man kanske intrycket att sökandet efter konflikter och 

konfliktanledningar skulle utgöra ett syfte i sig. Så är inte fal

let. Det är dock möjligt att vissa av frågeställningarna ger för

väntningar om konfliktsituationer med inslag av konfrontation. För 

mig representerar snarare begreppen konflikt, konfrontation osv 

ett betraktelsesätt utifrån vilket relationerna kan analyseras. 

Syftet är alltså inte att söka efter och identifiera konflikter mel

lan rennomader och nybyggare, utan mer att studera hur positionerna 

mellan de båda näringarna förändras över tiden. 

I den mån relationerna får karaktär av konflikt uppkommer frågan 

vilka konfliktsituationer, som beror på en reell konkurrens om re

surser eller har annan anknytning till markanvändning, och vilka 

som är irrelevanta i sammanhanget. Till den senare kategorin räknar 

jag de mer spektakulära konfrontationerna av typ slagsmål. Men kan 

inte en marktvist utmynna i ett slagsmål? Jo i och för sig, men 

förekomsten av slagsmål säger ingenting om relationerna i övrigt och 

framför allt ingenting om konfliktorsaken. Hur människorna valt att 

göra upp sina mellanhavanden är ointressant. Det väsentliga är att 

människorna utnyttjade häradsrätten som forum för att lösa tvister. 

Allt tyder på att man gjorde det. 

Ett av de stora problemen är vilka relationer eller eventuella po

sitionsförändringar, som verkligen är uttryck för en konkurrens-

tituation och vilka, som inte är det. Tankegången belyses genom ett 

exempel: I det beskrivna händelseförloppet synes en effekt av kolo

nisationen framträda, nämligen att nybyggarna bredde ut sig allt 

mer och ofta på mark, som varit skattland, man fiskar i vatten, som 

samerna tidigare skattat för osv. Det kan förefalla helt klart, att 

samerna tvingats till reträtt undan de framträngande nybyggarna. 
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Men frågan är om denna förändring av markanvändningen verkligen var 

resultat av en reträtt eller uttryck för en samtidig förändring inom 

rennomadismen. Rennäringens förändrade markbehov skulle alltså kunna 

feltolkas som en nödtvungen reträtt. Å andra sidan kan man mycket 

väl tänka sig att kolonisationen haft en undanträngande effekt, utan 

att den direkt kan spåras i källmaterialet. Frågan antyder en del av 

de tolkningsproblem som föreligger i en mängd sammanhang och vilka 

torde framgå av den fortsatta framställningen. 

Jag utgår inte från att händelseförloppet innehåller konflikter, 

utan undersöker på vilka sätt ett förändrat markutnyttjande kan ta 

sig sådana uttryck. Eller om man vänder på problemet: Kan man av 

olika typer av tvister, inom och mellan näringarna, spåra en pågå

ende förändring i ex rennomadismens markanvändning och av tvisternas 

tidsmässiga fördelning datera denna förändring? 

En fråga som aktualiseras här är hur man skall mäta en förändring i 

en näring och dess relationer till faktorer, som den kan tänkas va

ra påverkad eller beroende av. Det viktigaste materialet är de vid 

häradsrätterna anhängiggjorda målen rörande markanvändning av skilda 

slag. Jag tänker mig att näringarnas karaktär vid ett givet tillfäl

le ger upphov till en viss uppsättning markanvändningsmål. En för

ändring av denna över tiden utgör så ett indicium på att en föränd

ring i något avseende ägt rum. Med förändring menar jag ex en för

skjutning av olika typer av mål i tiden eller uppkomsten av markan

vändningsmål avseende tvister, som inte förekommit tidigare. 

För att förklara orsakerna till förändringar av denna art måste in

formation även hämtas ur kompletterande källmaterial. 

Eftersom ett av huvudsyftena är att tolka de nämnda förändringarna 

är det nödvändigt att ta ställning till mätresultatens giltighet. 

En bedömning av dessa måste göras utifrån-ett antagande om källmate

rialets representativitet och huruvida detta klassificerats på ett 

relevant sätt. Dessa frågor diskuteras i kap 3. 
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Det kan möjligen ses som en risk att konfliktbegreppet överbetonas 

beroende på den typ av källmaterial, som framställningen i mycket 

bygger på, nämligen häradsrätternas protokoll. Analyser och slutsat

ser skulle alltså kunna påverkas av ett så 1konfliktanrikat1 mate

rial. Snarare är det så, att den risken i stort sett elimineras, ge

nom att protokollen låter olika uppfattningar komma till tals och 

tillåter på så vis en allsidig bedömning av de flesta tvistemål. 

"Relationer11 rymmer dock mycket mer än konflikter. Det handlar även 

om samspelet och kulturutbytet mellan två näringar, som var till öm

sesidig nytta och gjorde dem delvis beroende av varandra. Det kan 

redan här understrykas att detta i grund goda förhållande var karak

teristiskt för utvecklingen under den studerade perioden i långt 

större utsträckning än uttryck för i och för sig naturliga intresse

motsättningar. Möjligen är denna bild inte lika entydig för situa

tionen på sommarbeteslanden vid norska kusten. 

1.5 Avgränsning i tiden 

Föreliggande arbete kan i väsentliga delar ses som en studie av en 

process i tid och rum. Av tidigare redovisade skäl har det i första 

hand kommit att röra sig om rennomadismens relationer till olika 

faktorer, av vilka nybyggesverksamheten spelar en central roll. 

I den mån det är möjligt att identifiera olika faser i denna process, 

så existerar även hållpunkter för en avgränsning i tiden. I och med 

att rennomadismen är den ursprungliga näringen inom undersöknings

området får vi, s a s, invänta den tidpunkt, då nybyggarna gör entré 

för att finna en naturlig initialpunkt. Detta inträffar under senare 

delen av 1600-talet. 

Tornedalsböndernas fångstfärder avsatte efterhand mer eller mindre 

fasta replipunkter, vilka i några fall utvecklades till nybyggen. 

Dessa nybyggesanläggningar kan dateras till 1660-talet ungefär och 

representerar ett nytt skede i en svensk-finsk (=icke-samisk) 
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exploatering av lappmarken. Statens intresse för denna verksamhet 

manifesteras i 1673 års Plakat angående lappmarkernas bebyggande. 

Detta kan sägas utgöra den formella inledningen till den drygt 200-

åriga kolonisationsepoken. 

Utgående från nybyggarna kan vi således göra en tidsmässig avgräns-

ning bakåt i tiden till 1660-talet. För rennomadismens vidkommande 

är det något svårare att identifiera en motsvarande hållpunkt. Myc

ket talar emellertid för att 1600-talet utgör del av ett skede, då 

en äldre tids rennäring övergår i den form av helnomadiserande fjäll

renskötsel, som blir förhärskande in på 1900-talet i Torne lapp

mark. 

Denna successiva förändring av rennomadismen har inte uttalat sam

band med det tidiga kolonisationsskedet, men en ny situation har än

då inträffat i och med de första nybyggarnas ankomst. 

Även om det första lappmarksplakatet inte fick någon omedelbar ef

fekt på näringsförhållandena, så kan det dock ur såväl rennomader

nas som nybyggarnas synvinkel ses som ett principiellt viktigt doku

ment. Det markerade kronans vilja att styra utvecklingen även i de 

perifera delarna av riket, vilket vid den tiden var inte minst i 

sina nordöstra delar, väsentligt mer territoriellt omfattande än 

idag. 

Om vi återigen utgår från nybyggesverksamheten, så skulle en av-

gränsning framåt i tiden kunna förläggas till 1870-talet. Då kan ko

lonisationen i sina huvuddrag sägas vara avslutad. Några nybyggen 

utanför de etablerade bebyggelseenhetema tillkommer inte. Fast

ställandet av lappmarksgränsen liksom avvittringen utgör även en 

naturlig avgränsning. För samerna innebar 1870-80-talen en serie hän

delser, som väsentligt förändrade de yttre förutsättningarna. Ren-



Fig 1.1 Undersökningsområdet 

Enontekissamernas sommarbeten 

: ii i i: "I Enont ekis-Karesuando sn efter 1809 Riksgräns 

I Ii I 'Enontekis socken före 1809 Gräns för Torne lapp&ark 

' Enontekis sn efter 1809 — —— — Sockengräns 

Torne lappmark omfattar fr o m 1809 Karesuando och Jukkasjärvi' socknar.Före 
1751 ingick även Kautokeino,Aviovara,Enare,Utsjoki och Teno by.Efter 1751 kom 
Kautokeino och Aviovara att tillhöra Norge och efter 1809 gick F,nare,Utsjoki 
samt Teno by till Finland'(Rys sland ). 1809 kom riksgränsen att dras genom Enon
tekis socken längs Könkämä-Muonio älv.Den svenska delen kom officiellt att he
ta Enontekis till 1906 då namnet ändrades till Karesuando.Inom socknen var 
dock redan på 1820-talet den gängse beteckningen Karesuando.Det sammanhängde 
med att kyrkan i och med fredsslutet flyttade från Markkina,en dryg mil upp
ströms Karesuando kyrka på finska sidan,till Palojoensu(se fig 4.2) för att 
så småningom hamna i Hetta,som är den nuvarande centralorten i Enontekiö(den 
finska delen av socknen).En ny kyrka byggdes några år efter fredsslutet i Ka
resuando vilken by då blev centralorten i den nya socknen. 
Namnet Enontekis används konsekvent i avhandlingen för tiden före 1809,en kon
sekvens som är svår att upprätthålla under den senare delen av undersöknings
perioden. Vanligen används dock även här namnet Enontekis,men beteckningen Kare
suando används,som sagt, parallellt. 2 
Den ursprungliga socknen upptog en y£a motsvarande c:a 14 000 km ,varav den 
svenska delen upptog omkring 6600 km . 
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Fig 1.2 Hypsografiskt diagram över Enontekis socken. 

På den moderna topografiska kartan över svenska resp finska delen av Enon
tekis i skala 1:100 000 resp 1:50 000 har höjden över havet för gradnätets 
skärningspunkter noterats.De erhållna .6253 punkterna täcker hela socknens yta 
och representerar var och en en viss del av denna yta.Punkternas relativa för
delning på 100-metersnivåer har därefter förts in i diagrammet.Härav framträ
der tydligt de karaktäristiska dragen i Enontekis topografi.Mest iögonenfal
lande är flackheten.Drygt 75% av söcknens yta befinner sig 300-400 in ö h. 
Bebyggelsen ligger på nivåer som varierar från 255 m ö h (Saivomuotka) till 
460 a(Kummavuopio).Största delen ligger dock på 300^metersnivån. 
Bebyggelsens läge ur andra aspekter,ex naturgeografiska,beskrivs ingående av 
Rudberg 1957. 
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betestvisterna med Norge utmynnade i konventioner angående betesrät

ten inom Troms amt. Även om ingen slutgiltig lösning uppnåddes då 

var tendensen klar: en betydlig inskränkning av det för svenska ren

nomader upplåtna territoriet. Den ryska gränsspärrningen komplice

rade ytterligare karesuandosamernas tillvaro. 

Dessa frågor, vilka i och för sig skulle motivera en särskild avhand

ling, diskuteras i viss utsträckning i kap 7. Det är alltså främst av 

arbetsekonomiska skäl som jag gör en avgränsning av undersöknings

perioden till slutet av 1800-talet. Hela den studerade perioden om

fattar således en tidsrymd av drygt 200 år eller 1660 till omkring 

1880. 

1.6 Avgränsning i rummet 

Frågan om undersökningsområdets avgränsning måste kommenteras utifrån 

nybyggarnas resp nomadernas form av markutnyttjande. Från den ut

gångspunkten kan undersökningsområdet bestämmas till att omfatta 

Enontekis socken i den utsträckning den hade före 1809(se fig 1.1-2). 

För nybyggarnas vidkommande erbjuder avgränsningen i rummet inga 

större problem. De levde och verkade i stort sett året runt inom sock

nens gränser. Efter gränsförändringen 1809 klövs Enontekis i en finsk 

del och en svensk, som så småningom (1906) fick det officiella nam

net Karesuando. Efter 1809 är det fr a utvecklingen i Karesuando som 

blir föremål för studium. 

Den samiska delen av befolkningen var dels sockenbor i Enontekis i 

egenskap av svenska undersåtar, dels var de nomader och därmed med

lemmar i någon av lappbyarna i Enontekis. Fram till 1809 hette dessa 

Rounala, Sundavara och Peldojärvi. 

Lappbyns hushåll nomadiserade under delar av året över områden, som 

låg utanför hemsocknen. Sömmarlanden låg i Norge inom Troms amt, dit 

i stort sett samtliga hushåll flyttade under sommaren. Under vintern 
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kunde vissa hushåll tidvis uppehålla sig i Övertorneå socken, alltså 

nedanför lappmarksgränsen. Det skulle således kunna vara motiverat 

att definiera undersökningsområdet utifrån rennomadernas rörelse

mönster. För enkelhetens skull har jag dock utgått från Enontekis 

socken i dess ursprungliga omfattning (fig 1.1) och i övrigt an

passat områdets avgränsning till vissa frågeställningar. Detta gäl

ler särskilt kapitlet om Karesuandosamernas flyttningar till Norge. 

Där kan undersökningsområdet sägas motsvara rennomadernas sommarbe

tesland i den utsträckning de hade på 1700-talet. 

1.7 Några definitioner 

Befolkningen i undersökningsområdet kan delas upp i två avgränsade 

grupper med avseende på näringsfång och levnadssätt, rennomader resp 

nybyggare. 

Beteckningen rennomad syftar på att vederbörande individ dels hade 

renskötseln som huvudsaklig näring, dels nomadiserade under hela 

året över stora ytor. 

Om termen rennomad är knuten till näringen så anger benämningen same 

i princip det etniska ursprunget. Här används dock same synonymt med 

rennomad. Vid sidan av den benämningen används även renägare. Även 

om same numera tillhör gängse språkbruk så används här emellanåt 

även ordet lapp. Detta sker när lapp utgör ena delen av ett samman

satt ord av typ skattlapp och lappby, vilka ord närmast är att be

trakta som kamerala termer. 

På motsvarande sätt ligger i beteckningen nybyggare att vederbö

rande person tagit upp, ärvt eller på annat sätt kommit över ett ny

bygge. Nybyggaren var i förhållande till rennomaden bofast. Visser

ligen tvingades även denne till stor rörlighet. Så var fr a fallet 

vid jakt- och fiskefärder, men även vid arbetet på att samla ihop 

vinterförrådet av hö från utspridda myrängar och bäckstränder. Den 
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avgörande skillnaden mellan nybyggaren och rennomaden var givetvis 

att den förre i sitt nybygge hade en fast replipunkt kring vilken 

hans näringsmässiga aktiviteter rörde sig. Visserligen hade även 

rennomaden sina replipunkter i form av mer eller mindre fasta bo

platser (visten) kanske på ett skattland när sådana förekom. Han 

kunde emellertid inte uppehålla sig där någon längre tid, utan tving

ades av renarnas betesbehov till kortare eller längre flyttningar. 

Uppdelningen av individerna inom undersökningsområdet i två skilda 

grupper på basis av deras respektive huvudsakliga näringsfång, inne

bär självfallet en förenkling av verkligheten. Om vi tills vidare 

bortser från de myndighetspersoner i olika funktion (präster, läns

män, häradshövding osv), köpmän från Torneå, vilka kunde utöva in

flytande på händelseutvecklingen, måste man räkna med en viss andel 

personer, vars näringstillhörighet var osäker. Problemet, som är ett 

klassifikationsproblem, sammanhänger med de båda huvudnäringarnas 

stabilitet. Ett väsentligt drag inom rennomadismen är den påtagliga 

känsligheten för en förändring i de yttre förhållandena. En försäm

ring i det ena eller andra avseendet kan omedelbart avläsas i upp

bördslängdernas noteringar av antalet personer, vilka bedöms som 

"fattiga, fattiga i Norge11 etc samt inte minst antalet skattande. 

Denna instabilitet resulterade sålunda i att ett varierande antal 

personer stöttes ur näringen för kortare eller längre tid (se kap 5) 

och kom att övergå i en svårdefinierad tillvaro. Den innebar vanli

gen en större grad av bofasthet, antingen vid fiskesjöar inom den 

egna socknen eller vid någon fjordbotten inom sommarbetesområdena 

i Norge och med fiske som främsta födkrok. Den senare situationen 

innebar i realiteten ett bidrag till kolonisationen av de inre de

larna av fjordarna i Troms amt. Denna mekanism som är en sida av 

Karesuandosamernas flyttningar till Norge diskuteras i kap 7. 

Den eventuella instabiliteten inom nybyggesverksamheten är mindre 

spektakulär och svårare att komma åt. Den registrerades inte på sam

ma sätt som i fallet rennomadismen. På motsvarande sätt som en ren



nomad kunde övergå till en mer bofast tillvaro, antingen frivilligt 

som nybyggare eller mera nödtvunget som fiskare, kunde nybyggarsöner 

eller -döttrar av olika anledningar skaffa sig sin utkomst hos någon 

renägare och övergå till att "leva som lapp11. Denna tillvaro kunde i 

vissa fall permanentas och avslöjas i uppbördslängderna genom att ti

digare som nybyggare registrerade personer plötsligt dyker upp bland 

skattlapparna i någon av lappbyarna. 

Uppdelningen av befolkningen i näringsmässigt definierade grupper 

uttrycker bl a en strävan att så långt möjligt komma bort från ett 

"etniskt11 synsätt till förmån för ett angreppssätt, som jag vill 

kalla ekonomiskt-geografiskt. I det etniska synsättet vill jag lägga 

in en tendens att tolka konflikter, kontaktmönster osv, som betingade 

av vederbörande individers etniska ursprung, här same (= icke svensk

finsk) resp svensk-finne och inte primärt av näringsmässiga parts

intressen. Självfallet är det inte så att det synsätt, som här be

nämns etniskt, blundar för närvaron av ekonomiska faktorer, liksom 

det inte kan förnekas att motsättningar kan ha ett etniskt innehåll. 

Anledningen till denna kommentar är en reaktion mot den omfångsrika 

äldre litteratur, som ofta i ett sammanhang och utan större urskilj

ning behandlade allt från skallens form till bröllopsseder, red

skapens utsmyckning och muntliga traditioner av varierande innehåll 

och sanningshalt. Det är min uppfattning att mycket av vad som från 

dessa utgångspunkter skrivits om de frågeställningar som diskuteras 

i detta arbete, inte förmått att ge mer än en del av sanningen och i 

varje fall bidragit till en skev verklighetsuppfattning. Jag har där

för funnit det befogat att göra denna kommentar för att i någon mån 

klargöra utgångspunkten. Även om det som sagts markerar en strävan 

att diskutera skilda resp gemensamma näringsintressen utifrån ekono

miska, administrativa och i viss mån även sociala realiteter, så in

nebär det inte, som sagt, ett förnekande att denna kulturkontakt el

ler om man så vill, konfrontation, även har ett etniskt innehåll. 

Den sidan av problemet ligger dock utanför ramen för denna undersök

ning . 
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Nomad_i smen 

För en omfattande översikt av nomadismens former och begrepp hänvisas 

till Hultblad (s.122 ff).Nedanstående korta beskrivning av vissa cen

trala begrepp är i huvudsak hämtad ur Hultblads framställning. 

Beträffande begreppen hel- och halvnomad säger Hultblad:"Som helnomader 

vill jag beteckna de renskötande lappar som hela året,frånsätt vår-

och höstsäsongerna,befinna sig på flyttning med sin hjord,som halvnoma

der de läppar som under en större del av året,nämligen vintern,stanna 

på ett fast viste eller som flytta inom en liten räjong" (Hultblad 

s.123).Om begreppen fjäll- resp skogslappar sägs:?tMed fjällappar tor

de allmänt avses de lappar som flytta mellan fjälltrakternas sommar

beten och skogslandets vinterbeten,med skogslappar de som hela året 

vistas i skogslandet11 (s.124). 

Begreppen hel- och halvnomadism syftar alltså på graden av rörlighet, 

medan det senare begreppsparet avser den geografiska miljön där flytt

ningarna äger rum.Hultblad menar,att man inte utan vidare kan göra 

begreppsparen synonyma.När det gäller förhållandena i Torne lappmark 

är det dock relevant att göra det.Fr o m helnomadismens etablerande 

kan i stort sett samtliga samer klassas som heInomadiserande fjäll-

samer. 

Nomadiseringen har inte varit ett planlöst kringflackande.De olika 

flyttningsgrupperna (sitorna) har rört sig efter mer eller mindre be

stämda stråk och till bestämda platser.Flyttningarna är i första hand 

beroende av renens behov och levnadsvanor och därmed ytterst beting

ade av klimat och näringsgeografiska faktorer.E Manker uttrycker det 

sålunda:"Renens vandringar lika litet som lapparnas nomadism ha sin 

grund i någon mystisk mental drift utan i reella funktionella orsa

ker" (Manker 1953).När det slutligen gäller diskussionen om fjäll-

resp skogsrenen som skilda raser sammanfattar Hultblad sin åsikt på 

följande sätt:"De vildrenar som levde i fjällen skilde sig..ej anmärk
ningsvärt från de vilda skogsrenarna med avseende på den årliga 
vandringsräjongen.Därmed faller även påståendet,att den skandi
naviska vildrenen omfattat två raser....I själva verket är det 
tamrenarnas skilda vandringsvanor,som gett upphov till den i lit
teraturen vanliga rasuppdelningen.De båda renraserna ha hopkopp
lats med var sin särpräglade lappkultur.11 (s.54). 
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Leva_s£m_iap£ 

Uttrycket "leva som lapp" förekommer vid flera tillfällen i härads

rätternas protokoll, vilka utgör det huvudsakliga källmaterialet. 

Detta uttryck syftar uppenbarligen på vederbörandes grad av bofast

het. Jag vill göra den tolkningen att man på lokal nivå främst såg 

näringstillhörigheten och därav betingad rörlighet som grund för 

tillhörighet i nomad- eller nybyggargruppen, inte det etniska ur

sprunget. Ytterligare ett stöd för uppfattningen att det inte före

låg en på etnisk grund motiverad gruppering är det faktum att en 

person kunde byta grupptillhörighet, vilka "byten" även registrera

des i uppbördslängderna. 

Som tidigare nämnts är det en vägledande princip att vid analysen av 

nomadernas relationer så långt möjligt försöka isolera de närings-

mässiga behoven och intressena samt i motsvarande mån bortse från 

närvaron av en etnisk aspekt. Svårigheten att vara konsekvent kom

mer sig av att den näringsmässigt betingade grupperingen så nära föl

jer den etniska. Eftersom jag bedömt denna fråga som principiellt 

betydelsefull har jag valt att tämligen utförligt illustrera tanke

gången med följande exempel ur domboksmaterialet. 

Nybyggaren 0 P Kuttainens hustru E Persdotter ville 1781 lämna sin 

man och flytta till nybyggarsonen Olof 0 Mämmis hus. Hustrun, som 

var född same ifrån Saarivuoma lappby i Jukkasjärvi menade att man

nen i och för sig kunde försörja henne, men att hon föredrog att 

hjälpa Mämmi i hans fiske. Mämmi, som tydligen långa perioder låg 

ute på fiske, anförde att han inte tänkt börja leva som lapp, utan 

endast avsåg att idka fiske och därvid behövde hjälp av en kvinna ... 

I ett mål från 1788 var lappen Olof P Kuttainen kärandepart och an

klagade nybyggarna Nils H Niva och Johan 0 Mämmi för att ha satt ut 

vildrenssnaror invid hans betesmarker. Detta vållade honom olägenhe-
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ter. Niva och Männiii menade att inga renar fastnat i snarorna, vilka 

satt på platser de förut använt som lappar ... 

0 P Kuttainen"^, som i det ena målet benämns nybyggare, i det andra 

lapp, var sonson till Anders Anderson Kuttainen (1660-1740), vilken 

1 sin tur var måg till Peder Erson Kuttainen. Denne var en av de två 

första nybyggarna i byn Kuttainen. 0 P Kuttainens släkt var sålunda 

obestridligen nybyggare (= svensk-finsk börd). Johan och Olof Mämmi 

var bröder och söner till nybyggaren Olof Olson Mämmi (1721-1807), 

som även var byalänsman och klockare i Karesuando. Nils Henrikson 

Niva (Nifwa) var sonson till Nils Nilson Niva, vilken är en av de 

första nybyggarna i Karesuando. Släkterna Kuttainen, Mämmi och Niva 

är således nybyggare och har dessutom sina rötter i Tornedalen. Var

för kom då somliga av dem att tidvis kallas lappar? 

0 P Kuttainen var redan 1780 inblandad i ett mål rörande delaktighet 

1 en vildrensjakt och intrång i ett fisketräsk. Kärandeparten var 

två lappar, Nils J Riska och Johan H Niva. Mot Kuttainen anförde de 

att han "med dem vore så mycket mindre delaktig uti något vildrens-

fänge, som han såsom nybyggare icke hade rättighet till slikt, allra 

minst på de från nybyggen avlägsna ställen". Kuttainen lyckades allt

så inte hävda sina intressen gentemot den samiska motparten. En möj

lig förklaring till hans förändrade situation några år senare är det 

faktum att han hade två äldre bröder (Isak, f 1745 och Per, f 1754) 

och därigenom inte hade möjlighet att stanna på fadersgården. Genom 

sin samiska hustru eller på annat sätt skaffade han sig renar, som 

1788 tydligen utgjorde basen för hans försörjning, eftersom han be

nämndes lapp och även vid rätten tvingades hävda sina betesmarker. 

Kuttainen figurerade i samma roll 1797. Olof och Johan Mämmi var, 

som nämnts, bröder. Olof menade 1781 att hans fiskande inte innebar 

1) Personuppgifterna är hämtade ur A Ljungs familjeregister, vilket 
bygger på församlingsböcker från 1720 och framåt. Kyrkoarkivet, 
Karesuando. (En kopia finns på Nordiska museet i Stockholm.) 
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en övergång till att "leva som lapp". Av målet 1788 framgår att 

Johan Mämmi tidigare "varit lapp" men skaffat sig en mera bofast 

tillvaro som nybyggare. I realiteten skiljde sig sannolikt inte de

ras tillvaro särskilt mycket från varandra vid de olika tillfällena 

i avseende på näringsfång eller grad av bofasthet. Skillnaden var 

dock tillräckligt stor för att motivera en förändrad "yrkesstatus". 

Likartat var förhållandet för Nils H Niva. Han hade tidigare "varit 

lapp". År 1784 dog hans far, Henrik N Niva, varefter arvsskifte vid

tog och Nils H Niva kunde så småningom etablera sig som nybyggare. 

Han skulle alltså ha "varit lapp", eftersom han inte kunde få sin 

försörjning på nybygget. Bidragande var möjligen det faktum att 

Nils H Niva gifte sig med en samekvinna. Det gjorde även hans yngre 

bror Olof H Niva, som försörjde sig som renskötare och fiskare och 

länge stod antecknad som "lappman" i kyrkböckerna tills han 1793 

insynade ett nybygge i Karesuando. 

För jämförelsens skull medtages även ett exempel från Kemi lappmark, 

tinget i Sodankylä, Sompio och Kemikylä 1759: "svaranden yttrade 

sig, att de och deras förfäder skola under den tid de varit lappar, 

nyttjat bäverfänget här i Sompio allena, utan att någon nybyggare 

uti samma fänge då ägt del .... sedan svarandena tillkännagivit, att 

de allesammans numera upptagit nybygge utom fyra stycken som ännu 

var lappar ..." 

Ett rimligt antagande är, att de personer som uttalar sig i de redo

visade målen, representerar rådande uppfattningar bland sockenall

mogen. Det finns ingenting som talar för att de i något avseende 

skulle utgöra en extremgrupp. Mot den bakgrunden anser jag att det 

föreligger starkt stöd för antagandet att man på lokal nivå betrak

tade näringsfånget och graden av bofasthet som främsta grund för att 

klassificera en person som lapp (rennomad) eller nybyggare. 

En konsekvens av detta resonemang blir att skiljelinjen i indivi

duella tvister om markanvändning mellan samer och nybyggare bestäms 

av näringstillhörigheten och inte det etniska ursprunget. 
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Även om den "etniska aspekten" saknades på lokal nivå så kan man 

i stället spåra den på regional eller nationell nivå i myndigheters 

uttalande och agerande. Detta är mest framträdande mot slutet av 

1800-talet men förekom även tidigare."^ 

Koĵ onî â î n̂ b̂ gr̂ epp̂ t 

Kolonisationsbegreppet definieras vanligen som ianspråktagande av 

tidigare som outnyttjad betraktad mark (landnam). Enligt vårt syn

sätt står outnyttjad för ouppodlad (colo = odla). Ett område blir 

enligt den definitionen utnyttjat först när det blir odlat och för

blir i konsekvens därmed outnyttjat om det inte blir odlat. Lapp

markspolitiken från mitten av 1700-talet och framåt hade som främsta 

syfte att främja odlingen. Initiativet till denna kolonisation ut

gick från statsmakten, vilken därmed även bestämde kolonisationens 

innehåll och allmänna målinriktning. I Torne lappmark var det dock 

av naturgeografiska skäl i allmänhet mindre fråga om odla än att ut

nyttja befintliga naturängar (myrar, bäckstränder m m) för att för

sörja ett antal kreatur. Ingen har dock ifrågasatt, att den på såda

na förutsättningar grundade nybyggesverksamheten och bebyggelse

spridningen, skulle inrymmas i kolonisationsbegreppet. 

2)  
Kopplat till begreppsparet odlad - icke odlad är bebodd - obebodd. 

Det leder till slutsatsen att nomaderna, som ju aldrig kom att be

driva någon odling och deras form av markanvändning,inte kom att 

inbegripas i kolonisationsbegreppet. För den händelse en nybygges

verksamhet aldrig skulle ha kommit igång i Torne lappmark, så hade 

området betraktats som obebott och outnyttjat, samernas närvaro till 

trots! 

1) Se Cramér, Samernas Vita Bok 111:1. 
Bylund, s 254 ff. 

2) Jfr Bylund, "Med kolonisering avses uppkomsten av helt nya bebyg
gelseenheter eller också bosättning på plats, där ett eller flera 
nybyggen existerat men ödelagts ...", s 7. 
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Det avgörande är i stället, enligt min mening, att det i området 

fanns individer som utnyttjade dess resurser, inte hur deras bosätt

ning var organiserad. 

En konsekvens av denna kritik av kolonisationsbegreppet borde ha varit 

en operationell omdefiniering av begreppet. Jag har dock avstått från 

att göra det, utan använder genomgående "kolonisation11 synonymt med 

"nybyggesverksamhet11. 

1.8 Källmaterialet 

1.8.1 OTRYCKTA KÄLLOR 

Domböcker 

Det viktigaste källmaterialet utgörs av häradsrätternas protokoll, de 

s k domböckerna. Dessa förekommer i två versioner, original och reno

vationer. De senare är samtida avskrifter av originalprotokollen och 

skickades in till vederbörande centrala instans (Svea hovrätt). Ori

ginalen förvaras i landsarkivet i Härnösand och renovationerna i 

Riksarkivet. 

Originaldomböckerna är endast bevarade i begränsad omfattning för 

Torne lappmark under tiden till 1742 eller så länge den s k lapp-

marksjurisdiktionen existerade. 

Jurisdiktionen i Västerbottens lappmarker kan beskrivas en
ligt följande (Fört. 1954 HLA): Västerbottens län bildades 
genom utbrytning från Västernorrland (Gävleborgs län) år 
1638 och bestod av landskapet Västerbotten jämte Umeå, 
Piteå, Luleå, Torneå och Kemi lappmarker. Kemi lappmark 
hade förut hört under Österbotten. Västerbottens lappmarker 
bildades av följande socknar: Umeå lm - Lycksele, Sorsele 
och Tärna, Piteå lm - Arivdsjaur och Arjeplog, Luleå lm -
Jokkmokk, Kvickjokk, Gällivare (från 1742), Torneå lm -
Juckasjärvi, Enontekis, Kautokeino (till 1751), Utsjoki 
(till 1809), Kemi lm - (till 1809) Enare, Kuusamo, Sodan-
lylä samt Kittilä. 
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Västerbottens län utgjorde från början en enda domsaga un
der "häradshövdingen över Västerbotten med Lappmarkerna. 
"1680 uppdelades länet i 2 domsagor: Norra kontraktet med 
Torneå och Kemi lappmarker och Södra kontraktet med Umeå, 
Piteå samt Luleå lappmarker. År 1680 utsågs dock en sär
skild domare, en justitiarius, för hela lappmarken; troligt 
är dock att häradshövdingarna hade viss myndighet över de 
lappmerker som var knutna till resp domsaga. 
År 1720 uppdelades Västerbottens lappmarker i två jurisdik-
tionsområden, Norra lappmarken och Södra lappmarken, varde
ra med en justitiarie. År 17A2 återfördes Norra och Södra 
lappmarkerna i judiciellt avseende till Norra resp Södra 
kontraktets domsaga, varvid justitiarietjänsterna upphörde. 

Domböcker föreligger från den perioden endast för åren 1699-1711 samt 

1713-1A. Den i landsarkivet förvarade domboksserien för Jukkasjärvi 

omfattar tiden 1737-1862, dock med vissa luckor för seriens senare 

del. För Enontekis vidkommande omfattar den obrutna följden åren 

1807-7A, med någon enstaka lakun mot slutet av perioden. Under tiden 

17A2-1807 föreligger för Enontekis tyvärr endast enstaka år. Original

protokollen förvarades i tingshusen mellan de årliga tingen, varför 

de av olika skäl kan ha förkommit. Efter 1862 (Jukkasjärvi) resp 187A 

(Enontekis) förvaras domböckerna i Gällivare tingsrätts arkiv. 

De stora luckorna i originalserierna har medfört att renovationerna 

i motsvarande mån fått ökad betydelse. Domböcker föreligger från 

1635 med vissa luckor. För Enontekis har perioden 1660-1899"^ syste

matiskt genomgåtts, medan Jukkasjärvi studerats i mindre utsträckning 

med tyngdpunkt på perioden 1760-1860. Dessutom har spridda år för 

Kautokeino och Utsjoki genomgåtts före 1750. Som komplement har K B 

Wiklunds avskrift samling utnyttjats.Fr a har den använts för de söd

ra lappmarkerna och när jag haft tolkningssvårigheter.Särskilt värde

fullt har det varit att i flera tvistiga fall kunna jämföra andras 

tolkningar. 

1) Renovationer liksom original saknas för följande år fr o m 1700: 
1712, 19, 51, 53-57, 63 och 1812 = 10 år. 
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Prof K B Wiklund lät, i samband med utredningen om de 
svenska samernas flyttningar till Norge, i början av 1900-
talet göra avskrifter av de renoverade domböckerna från 
hela lappmarken med avseende på mål rörande skattland och 
angränsande frågor. Denna avskriftssamling som förvaras i 
Riksarkivet utgjorde det huvudsakliga källmaterialet för 
Holmbäcks utredning 1922 om Lappskattelandsinstitutets 
historiska utveckling. Även jur dr G Prawitz utgick från 
denna samling i sin utredning om Lappskatteländen 1967 
(Samernas Skattefjäll III). Mot bakgrund av att avskrif
terna sålunda haft stor betydelse för etablerandet av upp
fattningar om exempelvis de nyttjanderättsliga förhållan
dena i lappmarken (jfr Hultblad, s 82) kan det förefalla 
förvånande att ingen av de forskare som utnyttjat Wiklunds 
avskriftssamling, anlagt någon källkritisk synpunkt på 
densamma. Min källkritiska kommentar kan sammanfattas un
der tre punkter: För det första har Wiklund inte gjort 
alla avskrifter själv, utan låtit andra utföra stora delar 
av excerperingsarbetet, vilket naturligtvis varit nödvän
digt av arbetsekonomiska skäl. I de fall jag funnit fel
aktigheter beträffande tolkningen av källmaterialet i av
skrifterna för Enontekis och Jukkasjärvi, har Wiklund 
ibland själv infört korrigeringar, ibland inte, varigenom 
vissa felaktigheter förekommer, fr a ifråga om namn på 
personer och ortsangivelser. För det andra: Vad som i vis
sa fall förefaller att vara ett fullständigt återgivande 
av ett domboksmål, visar sig inte sällan vara sammandrag 
eller utdrag, där för målets tolkning viktiga sammanhang 
utelämnats. Det förekommer även att flera likartade mål 
dragits samman till ett eller refererats i ett sammanhang. 
Detta förfarande kan medföra att namn på personer och or
ter faller bort. För det tredje är materialet inte full
ständigt med avseende på den typ av mål som man är ute ef
ter. Materialet synes vara mest fullständigt i början av 
undersökningsperioden, eller senare delen av 1600-talet 
och början av 1700-talet. Under periodens senare del har 
ett urval skett och det är oklart enligt vilka principer 
detta har gjorts. 

De här anförda synpunkterna förtar inte huvudintrycket av 
Wiklunds avskriftssamling som en ytterst värdefull fakta
samling för den som inte har tillgång till källmaterialet 
eller finner dettas text alltför svårforcerad. 

Som kunskapskälla om förhållandena i lappmarken under äldre tider 

kan domböckerna knappast överskattas. Ur källkritisk synpunkt är 

häradsrätternas protokoll att betrakta som lämningar och har som så

dana mycket högt källvärde (jfr Hedenstierna 1949, Hoppe 1944, Berg-
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ling 1962, Bylund 1956). Häradsrätten hade i sin verksamhet att ta 

ställning till de mest skiftande ämnen och problem. Knappast någon 

sida av mänskliga relationer kom att lämnas utanför i och med att 

den lokala domstolen i princip var den enda instans en person hade 

att vända sig till med problem av skilda slag. Man får därför en myc

ket god inblick i tänkesätt och uppfattningar om olika förhållanden. 

Det har av flera författare (bl a Hoppe, Bylund och Hultblad) påpe

kats, att de ofta ytterst ordrika och omständliga vittnesmålen, lik

som protokollen i övrigt i förbigående lämnar upplysningar, som kan 

visa sig värdefulla. Detta innebär samtidigt ett krav på forskaren 

att tämligen noggrant läsa igenom i stort sett all text som förekom

mer i domboken, vilket vanligen är mycket tidsödande. 

En speciell del av domstolsprotokollen är bilagorna. De är mycket 

viktiga vid sidan om själva protokollstexten. De återfinns i origina

len vanligen samlade i slutet av domboken efter saköreslängden, me

dan i renovationerna bilagorna oftast är inplacerade vid respektive 

mål i sitt sammanhang. Inte sällan saknas emellertid bilagorna i re

novationerna eller förekommer i starkt förkortat skick, varvid infor

mation, särskilt i fråga om insyningsprotokoll, går förlorad. Sådana 

beklagliga luckor kan även förekomma i originalen. 

Bilagorna kan ha ytterst skiftande utseende allt ifrån renöronssilu-

etter med inklippta ägarmärken, härrörande från tviste- och brottmål 

angående renstölder eller ommärkning av renar, till sigillerade kun

görelser från KB i samma storlek som dombokens folioformat. (I öv

rigt om domböcker se Bylund, s 17 ff.) 

Vilken typ av information som domboken kan förmedla framgår bäst av 

några exempel, där fakta som har relevans i denna undersökning är 

understrukna: 

1) 1703 "Måns Erikson här i Suondavaara givandes tillkänna hurule-
§ 10 des hans fader Erik Månson i samma by, icke gitter på dess 

boställe Karisuando oppehålla och föda alla sina barn där 
sammastädes, särdeles sedan han blivit myndiga, och största 
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delen de sigh i äktenskap inlåtit, varför Måns sig utsedt 
ett Nytt boställe, icke långt härifrån Enotekis kyrkia 
Wickori koskiniemi. Varest skall finnas sådana tillfälle, 
som för en åbo är nödiga. Därest före detta suttit en ut-
gammal och ofärdig lapp, Jöns Nilson Àija vid namn, den 
Måns för några år sedan till sig tagit, och till döddagar 
försörja lovat, emot den försäkran, af hans son Jacob 
Jonson, som skattar för samma land. Att Jöns skall emeller-
tid få bruka fiske uti någon vid Wickurån Koskiniemi lig
gande träsk. Ty i förmåga av KM:ts Placater om lappmarkens 
bebyggande av år 1673 och 1695, överlåter honom Måns Erik
son till boställe Wickorikoski, med den därvid lydande 
ägor, havandes han att ställa sig till underdånig efter
rättelse KM:ts Placater, så att han inte lägger sig på 
överflödigt Svediande eller praejudicerar lapparna i deras 
skogh och fiskerätter, utom deras lov och minne, utan upp
bryter sig åker och äng, samt bygger sig nödiga hus, och 
efter frihetsårens förlopp som räknas från 1702 till 1718 
skall bet. skatten till KM i prop, av de ägor som han 
häfvda och bruka." 

2) 1740 "Då Lapländarne och gårdsbrukarne Samuel Olson Riska och 
§ 7 Johan Samuelsson från Iddevuoma icke med skäl bestrida 

gitta att ängarna Jomojänkä och Walaxenkentä av gammalt 
lyda under lapmannen Nils Nilson Karists faders skattland 
vid Sautusjerf, varför han ock årligen efter makt och för
måga Kronans skatt och utlagor betalt. För den skull som 
lag och Kongl. Mait : s förordningar uttryckeligen stadga, 
deth att alla fastigheter skola förblifwa under den Gräns 
och Bostad som de tilförne av ålder lydt och legat hava 
blifwer Nils Nilsson Karist förbehållet ägande rättigheter, 
att vid Sautusjerf allena bruka, nyttja och behålla omrör
da Jomojänkä och Walaxenkentä utan någons hinder, måhn och 
intrång, såsom det och honom tillstår emot betalning att 
dem en eller flera på en gång uplåta till vem han helst 
kan förlikas med varefter vederbörande hafver sig att 
rätta ..." 

För perioden 1840-95 har kompletterande upplysningar på vissa punk

ter hämtats ur s o eken s t ämman s resp kommunalstämmans (efter 1862) 

protokoll. De är vanligtvis ganska knapphändiga men ändå av intresse 

i samband med de besvärliga betesförhållandena fr a efter 1850. De 

ger även i större utsträckning än domböckerna information om de eko

nomiska förhållandena, liksom om kommunikationer och relationer på 

ett ekonomiskt plan mellan samer och nybyggare. Om stämmoprotokollen 

sålunda kan ha en hel del att ge, så är i stället kommunalnämndens 
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protokoll av litet eller inget värde; de är alltför summariska. Så

väl stämmo- som nämndprotokollen förvaras i kommunalarkivet i Kiruna. 

En annan grupp av källmaterial är det som har sitt upphov i det fis

kala system som tillämpades i lappmarken, nämligen uppbörds1ängderna. 

Denna typ av material är, som Bylund (Bylund, s 15) påpekar, av be

tydligt mindre omfattning för lappmarkerna än i övriga landet. Detta 

är en följd av det speciella beskattningssystem, som tillkom i och 

med 1695 års lappskattereform och lappmarksplakat (se kap 2). Upp

börds- och skattlängderna används i denna avhandling dels för att be

lysa lappskattens och skattlandsorganisationens utveckling, dels för 

att beskriva bebyggelseutvecklingen. Materialet diskuteras närmare i 

sitt sammanhang (kap 5-7). 

År 1836 uppgick Norrbottens läns norra lappmarksfögdeii, bestående 

av Jukkasjärvi och Enontekis socknar, i Torneå fögderi. Fr a i sam

band med studiet av nybyggesvörksamheten har kronofogdens resp hä

radsskrivarens i Torneå fögderi arkiv genomgåtts. De förvaras i Här

nösands landsarkiv. 

Ur kronofogdens arkiv har följande serier kommit till användning: 

D II a, Förteckningar och beskrivningar av nybyggen, E IV, länssty

relsens utslag och resolutioner 1835-59, F V, handlingar ang krono-

hemman och krononybyggen 1831-92, G II b, tiondeuppbördslängder 1848-

79. Häradsskrivarens arkiv har inte varit lika givande som föregåen

de. Av intresse har dock varit jordeböcker, jordeboksförändrings-

extrakt, mantalslängder fr o m 1867 samt diverse uppgifter om nybyg

gesanläggningar fr a skattläggningshandlingar. 

Husförhörslängder och församlingsböcker från 1800-talet har förutom 

befolkningsstatistiska uppgifter även lämnat uppgifter som varit av 

speciellt intresse. Dessa utgörs av en lång rad utkast till artiklar 

i skilda ämnen"^ och kommentarer av olika slag. Författare är kyrko-

1) Av särskilt intresse är Laestadius" synpunkter på betydelsen av 
förbättrade kommunikationer mellan Tornedalen och Nordnorge. 
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herde Lars Levi Laestadius, vilken var kyrkoherde i Karesuando under 

åren 1826-46. I brist på skrivpapper använde Laestadius alltså för-

samlingsbokens tomma sidor. I den mån utrymmet inte räckte till lät 

han sina anteckningar fortsätta in i de officiella befolkningsupp

gifterna för att i vissa fall helt täcka dessa. Detta medförde att 

församlingsböckerna från 1826 och ett antal år framåt i stort sett 

är oanvändbara i sin egenskap av befolkningsstatistisk källa. 

Åren 1834-36 gjorde lapplänsman E U Grape en hel del värdefulla an

teckningar i husförhörslängderna, vilka fr a gällde relationerna mel

lan samerna och de norska nybyggarna. Dessa kommentarer kompletterar 

domböckerna på dessa punkter. 

Som en källa av mer speciell natur kan nämnas August Ljungs familje

register över Karesuando socken. De grundar sig på samtliga försam

lingsböcker, vilka för Karesuando finns fr o m 1720. De har här an

vänts i begränsad utsträckning. Ett motsvarande register för Jokk

mokks socken kom dock att utgöra en av huvudkällorna för Hultblads 

undersökning om övergången från nomadism till agrar bosättning i 

Jokkmokks socken (1968). 

1.8.2 TRYCKTA KÄLLOR 

Bland de tryckta källorna bör först nämnas I FelIman, Handlingar 

och uppsatser angående Finska lappmarken och lapparne. De utkom i 

fyra delar under åren 1910-15 och behandlar rättsväsendet, beskatt

ningsförhållandena, näringslivet, den kyrkliga organisationen m m. 

Materialet till samlingen är till största delen hämtat ur Riksarki

vet, Kammarkollegiets arkiv, Vetenskapsakademiens och Uppsala uni

versitets handskriftssamlingar samt olika socknars kyrkoarkiv, bl a 

Enontekis. Av särskilt värde för denna avhandling är lappmarksbe

skrivningar som påträffats i skilda arkiv och handskriftssamlingar 

(ex Hackzells beskrivning av Torne och Kemi lappmarker 1738), myn

digheternas skriftväxling i samband med reformarbetet på 1690-talet 
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och andra tillfällen samt utdrag ur häradsrätternas protokoll från 

skilda socknar och tidpunkter. Dessutom har Fellman gjort komplette

rande kommentarer i flera sammanhang samt en utmärkt inledande över

sikt av beskattningens framväxt i lappmarken (del IV). Som källskrift 

för de förhållanden som behandlas i denna avhandling måste Fellmans 

Handlingar och uppsatser anses ovärderliga. Av visst intresse är 

även Jakob Fellmans Anteckningar ... från Lappmarken. Dessa anteck

ningar berör i första hand förhållandena i Kemi lappmark och utgavs 

av sonen Isak Fellman 1906. Det var arbetet på denna utgivning som 

födde tanken på att ge ut de nämnda handlingarna några år senare. 

En urkundssamiing, som varit huvudkälla för kapitlet om flyttningarna 

till Norge är Wiklund-Qvists 1907 utgivna Dokument angående flytt-

lapparna I-II. De tillkom med anledning av de svensk-norska undersök

ningarna inför 1909 års renbeteskonvention mellan Sverige och Norge. 

I Dokument är samlade en mängd handlingar och aktstycken som på olika 

sätt belyser de svenska rennomadernas flyttningar till Norge. I det 

mångsidiga materialet må särskilt framhållas gränskommissarie 

Schnitlers undersökningsprotokoll från 1740-talet.(Se vidare 7.2) 

1.9 Ämnets tidigare behandling 

Rennomadismen och därmed anknutna problemområden har i litteraturen 

främst behandlats utifrån etnografiska-logiska och antropologiska syn

vinklar . Intresset för den samiska kulturen har under en lång tidspe

riod avsatt ett stort antal skrifter.I litteraturförteckningen har en 

del av dessa medtagits. 

Bland författare med vetenskapliga utgångspunkter bör framhållas Å 

Campbell som beskrivit kulturkontakten mellan nomad och nybyggare, 

E Manker,I Ruong,norrmännen P L Smith och Ö Vorren samt finländaren 

Nickul. 

Om denna kategori sålunda är rikhaltig så är den vetenskapliga litte

raturen med geografiska utgångspunkter desto mer fåtalig.Ett arbete 

som har stor anknytning till denna avhandling är F Hultblads Övergång 
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från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken (1968).Objek

tet för denna studie var det samiska bidraget till kolonisationen av 

Jokkmokks socken.Även om det sålunda är fråga om en bebyggelseunder

sökning så behandlas ingående olika sidor av rennomadismen.Av särskilt 

intresse för mitt arbete är Hultblads analyser av samekulturens diffe

rentiering i halv- och helnomadism och den senare näringsinriktningens 

spridningsrörelse,liksom avsnitten om lappskattelanden och rensköt

selns struktur i övrigt. 

En mer utpräglad bebyggelsestudie är E Bylunds Kolonisationen av Pi-

te lappmark (1956).Huvudfrågorna gällde mekanismen i lappmarksbebyg

gelsens spridning samt vilka faktorer och lagar som därvid var avgö

rande. Vad som för mitt vidkommande är av störst intresse är dels den 

djupa inblicken i nybyggarnas livsvillkor i lappmarken dels möjlighe

ten till jämförelser i fråga om konfliktanledningarnas karaktär mel

lan nomader och nybyggare i en sydligare del av lappmarken med i väsent

liga avseenden andra förutsättningar. 

H Tegengrens En utdöd lappkultur i Kemi lappmark (1952) är ett arbete 

som mer uttalat betonar konkurrensen mellan rennomadismen och den fram

växande nybyggesverksamheten.Tegengren visar hur den förändring av bo

sättning och näringsliv,som ägde rum under 1700-talet medförde att 

större delen av Kemi lappmark förlorade sin karaktär av lappmark. 

Vad i övrigt gäller litteratur om kolonisationsfrågor i lappmarken 

hänvisas till Bylunds översikt (Bylund s.10 ff). 

Av den allra största betydelse och stimulans för denna avhandling har 

de skrifter varit,vilka utifrån juridisk-rättshistorisk synvinkel be

handlat samernas situation i relation till den samhällsutveckling som 

under det senaste seklet ägt rum i lappmarken.Många av de senaste 

årens arbeten kan sättas i samband med en aktivering av samernas or

ganisationer och den oponionsbildande effekt det haft på samhället i 

övrigt.Ett viktigt uttryck för detta är samernas agerande i det s k 

skattefjällsmålet (1966-67),vilket i grunden gäller rätten till re

surser i mark och vatten inom renskötselområdet. 
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När det gäller litteraturen på området bör främst framhållas T Cramér 

som sedan slutet av 50-talet i en lång rad artiklar och skrifter dis

kuterat dessa frågor ur rättshistorisk synvinkel.I samband med skatte-

fjällsmålet bidrog G Prawitz med ett par utredningar bland vilka kan 

nämnas Lappskattelanden,Samernas rätt och Odlingsgränsen. 

I och med att skattefjällsmålet fördes vidare till högre instans till

kom 1975 ytterligare utredningar av stort intresse:K Bergsland-Utred

ning för skattefjällsmålet om de sydlige sameområders historié til om

kring 1751,G Hafström-Om urminnes hävd till skattefjällen i Jämtland 

och Härjedalen,T Svenson-Tre perspektiv på samernas minoritetssituation 

samt G Erikson som bidrog med en kortare artikel rörande vissa tanke

strömningar i Sverige på 1880-talet,vilka kan tänkas ha spelat en roll 

i samband med tillkomsten av 1886 års renbeteslag. 

Även om flera av dessa framställningar som tillkommit i samband med 

skattefjällsmålet inte direkt har anknytning till de problemställning

ar som behandlas i föreliggande avhandling,så har de dock i väsent

lig grad bidragit till att vidga referensramarna. 

Ett tidigt men i sina huvuddrag ännu betydelsefullt arbete är Å Holm

bäcks utredning om Lappskattelandsinstitutet och dess historiska ut

veckling (1922).Bland norska författare bör nämnas E Solem-Lappiske 

rettstudier (1933) och från senare tid S Tönnesen-Retten till jorden 

i Finnmarken (1972). 

Om man gör en regional sammanfattning av vad som skrivits om olika de

lar av lappmarken kan följande konstateras:Ume lappmark (Göthe,1929), 

Pite (Bylund,1956),Lule fr a Jokkmokk (Hultblad,1968),Kemi (Tegengren, 

1952),Kautokeino (Smith,1938),!de sydsamiske områdene* (Bergsland, 

1975),Finnmarken (Tönnesen,1972 m fl). 

Torne lappmark har däremot hittills inte varit föremål för en studie 

av den omfattning det här är fråga om.Därmed är sagt att bilden av ut

vecklingen i lappmarken i viktiga avseenden kompletterats men långt 

ifrån ful1ständigats.Anledningen till det är följande: 
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Arbeten med vetenskapliga ambitioner har sällan eller aldrig gamma 

utgångspunkter,även om det studerade objektet i och för sig skulle 

kunna motivera något sådant.Detta faktum är inte minst tydligt när 

det gäller forskningen kring lappmarkerna ur geografisk synpunkt. 

Avgörande härvidlag är naturligtvis att de relativt fåtaliga studier 

som gjorts,i tiden fördelar sig över ett halvt sekel.Av det skälet 

är våra kunskaper i vissa frågor ofullständiga och slutsatser som 

dragits generaliserade utifrån iakttagelser i èn del av lappmarken. 

Det saknas alltså ännu en övergripande framställning av utvecklingen 

i lappmarken med avseende på kolonisationens förlopp och dess effek

ter på ex rennomadismen.Det är önskvärt att en sådan kommer till 

stånd;gärna med liknande utgångspunkter som i denna avhandling.Hu

vudsaken är dock att ett sådant arbete bedrivs utifrån ett enhetligt 

angreppssätt. 

1.10 Undersökningens uppläggning 

De sidor av markanvändningen inom Torne lappmark som studeras i det

ta arbete utgör tillsammans ett komplext problem. Detta förhållande 

leder till mer eller mindre svårlösta redigeringsproblem. Det är 

fr a två målsättningar som är svårförenliga. Den ena gäller över

skådligheten i framställningen. För den historiska utvecklingen är 

möjligen en kronologisk ansats att föredra, men den måste så långt 

möjligt förenas med en systematik för att överskådligheten skall 

uppnås. 

Den andra målsättningen sammanhänger med den logiska uppbyggnaden. 

Vilka delar av ett problem bör av logiska skäl behandlas i en viss 

ordning och vad får detta för dispositionsmässiga konsekvenser? 

Den uppläggning arbetet fått är resultatet av en strävan att uppfylla 

de nämnda förutsättningarna och samtidigt så långt möjligt undvika 

ofrånkomliga inkonsekvenser och upprepningar. 
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Den fortsatta framställningen (kap 2) inleds med en översiktlig 

skildring av beskattningens framväxt och organisation, skattlands-

begreppets innebörd och bakgrund samt övriga sidor av den statliga 

lappmarkspolitikens mal och medel. Det är alltså en summering av 

markanvändningens legislativa och kamerala förutsättningar. Kapitlet 

avslutas med nagra principiella funderingar kring det nyttjanderätts

liga problemet i anslutning till frågeställningen: Vem hade disposi

tionsrätten till resurserna? 

1 kap 3 behandlas domboksmaterialet ingående, varvid särskild vikt 

läggs vid dess representativitet, klassificering och analys av den 

tidsmässiga fördelningen. Resultaten i detta kapitel utgör diskus

sionsunderlag för den fortsatta framställningen fr a i kap 4 och 6. 

* kaP 4 är syftet att belysa rennomadismens karaktär och relationer 

till nybyggesverksamheten vid skilda tidpunkter. I avsikt att på ett 

överskådligt sätt överblicka den långa undersökningsperiodens hän

delseförlopp har den delats upp i fyra delperioder, vilka avser att 

täcka dynamiska skeden (1660-1709, 1730-65, 1780-1809, 1840-79). Del

perioderna jämförs slutligen sa att förändringen av markanvändningen 

i de studerade avseendena framträder. Resultaten utgör i sin tur 

grund för diskussionen i kap 5-8. 

KaP 5 behandlar lappskattereformen från 1695, dess innehåll och 

principer samt dess tillämpning. Vad som fr a ägnas uppmärksamhet är 

hur beskattningen utvecklade sig under perioden och i vad mån en för

ändring i rennomadismens förhallanden avspeglar sig i tillämpningen 

av skattereformen. 

I kap 6 redogörs för skattlandsindelningens omfattning inom undersök

ningsområdet och under vilken tidsperiod den var i hävd.I kapitlet 

belyses även rennomadismens förändring under den studerade perioden, 

varvid vissa resultat i den föregående framställningen sammanfattas. 
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För att fullständiga bilden av tornesamernas relationer till fakto

rer, vilka i hög grad påverkat deras näringsmässiga aktiviteter vid 

olika tidpunkter,diskuteras flyttningarna till sommarbetesområdena 

i Norge.Detta görs i kap 7.Ett genomgående tema är förhållandet mel

lan de svenska nomaderna och de bofasta längs fjorddalarna. 

Det avslutande korta kapitlet rubriceras Slutord och utgör ingen sam

manfattning av vad som behandlats i avhandlingen utan består av re-

flektioner och kortare kommentarer till de resultat som framkommit 

något om vilka problem som återstår att lösa. 

Fig 1.3 Naimakka fjällägenhet,insynad 1821.Teckning:Ulf Wahlberg. 
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Kap 2. MARKANVÄNDNINGENS LEGISLATIVA OCH 
KAMERALA FÖRUTSÄTTNINGAR I LAPPMARKEN 

2.1 Inledning 

Ett tema i denna avhandling är den mer eller mindre uttalade konkur

renssituationen mellan rennomadismen och nybyggesverksamheten, vil

ken antas ha rått under den studerade tidsperioden i undersöknings

området liksom inom lappmarken i övrigt. 

Denna konkurrens kunde ta sig uttryck, som i vissa fall kan tolkas 

som konflikter eller någon form av motsättning. Omvänt kan det ha 

förekommit motsättningar, vilka inte nödvändigtvis är att härleda 

ur en konkurrenssituation. Ett syfte med detta kapitel är att uti

från en redovisning av olika åtgärder av legislativ resp kameral-

administrativ art, försöka bedöma effekterna av dessa åtgärder för 

den fortsatta utvecklingen i lappmarken och fr a undersökningsom

rådet under den studerade perioden. Vilken betydelse hade de legi

slativa och kamerala restriktionerna för konkurrenssituationen mel

lan rennomadism och nybyggesverksamhet? 

För att studera markanvändningen på det sätt som här görs krävs en 

summering av markanvändningens legislativa och kamerala (administra

tiva) förutsättningar samt en redogörelse för några centrala be

grepps innehåll och bakgrund innan de näringsmässiga förhållandena 

diskuteras. 

Det är alltså motiverat att ställa upp en referensram för den vidare 

diskussionen kring markanvändningen inom rennomadismen och dess därav 

betingade relationer till exempelvis nybyggesverksamheten. 

En dylik referensram kommer naturligen att innehålla beskattningens 

framväxt och organisation, skattlandsbegreppets innebörd och bakgrund 

samt andra relevanta delar av statens lappmarkspolitik. 
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En naturlig utgångspunkt i tiden utgör årtalet 1695. Då tillkom någ

ra mycket viktiga reformer som uttryck för statens ambitioner och 

strävanden i lappmarken. Det var lappmarksplakatet, som avsåg att 

stimulera nybyggesverksamheten, lappskattereformen, vilken för lång 

tid framöver kom att bli en viktig faktor för rennomadismens utveck

ling, samt lappfogdeinstruktionen. 

Ett annat tema, som löper genom avhandlingen är markanvändningen. 

En viktig sida av den är de nyttjanderättsliga förhållandena, vilket 

problem konkret kan uttryckas i frågan: Vem hade dispositionsrätt 

till resurserna? Även detta har sin plats i en referensram, i varje 

fall i den omfattning, att läsaren får en bild av utgångsläget. 

2.2 Lappskattereformen 1695 

Ett av de viktigaste inslagen i statens lappmarkspolitik var lapp

skattereformen av år 1695. I sina grundprinciper kom den att vara 

gällande ända till 1928, då den ersattes av en ny lag. I flera av

seenden påverkade skattereformen rennomadismen. Eftersom den även i 

så hög grad speglade statens uppfattning om betydelsen av och möj

ligheten till en utveckling i lappmarken är det befogat att närmare 

dröja vid bakgrunden till reformens tillkomst och innehåll. 

2.2.1 BESKATTNINGSFÖRHÅLLANDENA I TORNE LAPPMARK 1550-1695 

Denna översiktliga framställning om lappskattens utveckling fram 

till 1695 bygger i huvudsak på Fellmans urkundsamling del IV, Doku

ment angående Flyttlapparna I-II samt länsräkenskaper för 1600- och 

1700-talen. 
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Avsikten är att ge en bild av lappskattens karaktär före skattere

formen 1695 och vilka förändringar denna reform medförde. Uppgifter

na avser i första hand Torne lappmark, (Jukkasjärvi och Enontekis) 

men i vissa fall även övriga lappmarken. Här diskuteras endast den 

svenska skatten (=skatt till Sv kronan). 

2.2.1.1 1550-1600 

I mitten av 1500-talet bröts birkarlarnas inflytande i lappmarken, 

det inflytande som bestod däri att de med kungligt exklusivt privi

legium handlade med samerna och upptog skatt av dem för inlevere-

ring till Kronan. Framför allt var det deras skatteuppbörd som upp

hörde, vilken i stället övergick till Kronan. Åtgärden var inled

ningen till en omfattande förändring av skattepolitiken i lappmar

ken. Övergången från indirekt till direkt beskattning av samerna 

och åtgärder för att skydda deras jakträtt i lappmarkerna markerar 

Gustav Vasas intresse för gräns- och näringsförhållandena längst i 

norr. Kronans intressen härvidlag kunde bättre bevakas genom egna 

myndighetspersoner än genom de långt ifrån oegennyttiga birkarlarna. 

Det centrala motivet i statsmaktens strävan var ju bl a att göra 

skattuppbörden effektivare. I kungens försörjningsplan för riket in

gick lappmarkernas samer följaktligen som en väsentlig del. Birkar

larna ersattes efterhand med fogdar, som dock under några decennier 

rekryterades ur birkarlarnas led varför de ännu en tid kom att ut

öva ett visst inflytande. Deras erfarenheter och ofta omfattande 

kunskaper om förhållandena i lappmarken gjorde deras tjänster svåra 

att avvara. Övriga aspekter på birkarlarnas omdiskuterade agerande 

i lappmarken lämnas här utanför. 

Birkarlarna hade ännu i början av 1600-talet kvar rätten att handla 

med samerna. Denna rätt var dock väsentligt inskränkt och handeln 

hårt reglerad samt kringgärdad av bestämmelser, vilka bl a framgår 

av Karl IX:s instruktion för Baltzar Bäck, 1607. "Ståthållare över 

1) FelIman I s 283. 



5 7 

Sjöfinnarne och hela Lappmarken". Birkarlarna fick börja handla, se

dan Kronans fogde uppburit skatt och införskaffat lappmarksvaror för 

Kronans räkning. Handeln skulle försiggå vid de registrerade mark-

nadsplatsplatserna, där man skulle uppföra en bod försedd med föns

ter, handeln skulle ske i dagsljus osv. Bestämmelserna var uttryck 

för kungens önskan att minimera handeln mellan samerna och annan part 

än Kronan. I övrigt fick man fritt bedriva köpenskap vid Västersjö-

stranden. (=Atlanten) 

Fasta regler för skattens storlek eller i vilka skattepersedlar den 

skulle utgå blev aldrig fastställda. Kronans övertagande av skatte

uppbörden vid mitten av 1500-talet kom härvidlag inte att medföra 

någon förändring. 

Skatten var personell och beskattningsgrunden var den enskilde skatt

lappens ekonomiska omständigheter. Detta medförde att det kom att 

vila ett stort mått av godtycklighet över skatteuppbörden från fog

dens sida, vilket ofta innebar missförhållanden och inte sällan led

de till häftig kritik från skattlapparna. Klagomålen från Torne lapp

mark är legio. (Se FelIman IV s 28ff) 

Särskilt ofta figurerar fogden Nils Oravainen, vilken tidigare varit 

birkarl. Orsaken kunde vara att kravet på skjutsrenar plötsligt steg 

från 3-4 st till 25-30 och att skattepålagorna blev alltför tunga i 

ständigt varierande skattepersedlar. Fogdarnas handelsmetoder på

minde för övrigt ofta nog om utplundring. (Se klagomål från 1575, 

-83, -94, FelIman IV nr 27, 29-34, 36-41) Sådana klagomål föranled

de ofta KM:t till skarpa erinringar av fogden i fråga. Ofta skymtar 

en oro för att fogdarnas bryska framfart skulle medföra att skatt

lapparna flyttade ur landet. I många fall ledde klagomålen till att 

KM:t avsatte vederbörande från tjänsten. För Oravainens del skedde 

det 3 gånger. Frågan om de flertaliga klagomålen mot just Oravainen 

berodde på hans enastående långa tjänstgöringstid, sammanlagt 28 år, 

eller att han speciellt utmärkt sig, torde förbli obesvarad. Det är 
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dock inte osannolikt att hans form av tjänsteutövande nära anslöt 

sig till vad som var brukligt bland fogdarna. 

Skattepersedlarna kunde utgöras av olika sorters skinn (i Kemi lapp

mark särskilt bäver), men även fisk, renar, lappskor eller penningar. 

Samtidigt som inslaget av skinn minskar framstår efterhand fisket 

som basnäringen i de norra lappmarkerna. I avsikt att göra beskatt

ningen av fisket effektivare ålades lappfogdarna 1559 att göra upp 

listor över de fiskevatten, som utnyttjades inte bara i lappmarken 

utan i länet i övrigt. För Torne lappmarks del återfinns dessa i fog

den Jon Jonsons räkenskaper över de "Thresker Utthi Tornne Lappe 

Marek År 59 Nylliig Vpthagiid". 

2.2.1.2 1600-talet 

De uppenbara missförhållanden som präglade skatteuppbörden i lapp

marken under senare delen av 1500-talet var dels godtyckligheten 

dels fogdarnas strävan att tillgodose egna intressen. I akt och me

ning att åstadkomma en förbättring utfärdades 1602 en "ordning på 

then skatt lapparne utgöra skola11. (Fellman IV. LXXVff). 

Enligt den nya skatteordningen skulle skatt i form av tionde utgå på 

i stort sett allt - fisk, vildrenar, egna renar och skinn. För att 

detta skulle kunna genomföras måste en mantalslängd upprättas över 

alla invånare i lappmarken och deras renar, fiskevatten etc. Detta 

blev dock aldrig förverkligat, den första egentliga mantalslängden 

kom 1759. 

1602 års skatteordning kom endast att delvis tillämpas. Det "full

ständiga tiondet" ansågs av statsmakten bli för betungande för sa-
2)  

merna. Man kan även spåra tydligt en önskan från kronans sida att 

1) Beträffande namnen på träsken i Enontekis, se s 225 Dil. 

2) Fellman IV s LXXVff. 
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göra samerna mer bofasta. "^Motivet till det kan ha varit en vilja 

att undvika de politiska komplikationer som flyttningarna över gräns-

sen innebar. Gränstvisterna med Ryssland var nyligen avslutade (1595, 

Teusina) och pågick ännu med Danmark. Dessutom var man rädd för att 

åtskilliga samer skulle ta sig för att "flyckta ut ur Riket". Istäl

let försökte man från svensk sida locka andra nationers samer att 

mot några års skattefrihet flytta in på svenskt område. På motsvaran

de sätt erbjöds svenska samer vissa fördelar från danskt och ryskt 

håll. Det är osäkert om dessa erbjudanden orsakade några "extra" 

flyttningar. Med största sannolikhet skedde det i varje fall inte i 

Jukkasjärvi och ej heller i Enontekis. 

1602 års skatteordning kom alltså aldrig att helt tillämpas och un

der de närmaste åren gjordes flera försök till omläggning av skatte

uppbörden men de för tillfället gällande föreskrifterna kom aldrig 

att strikt efterlevas. 

Under perioden 1620-41 utarrenderades uppbörden av lappmarksskatten 

för Kemi och Torne lappmarker under flera år till borgmästaren i 

Torneå och hans broder. Arrendatorerna svarade för ett visst arren-
2)  

de belopp, 290 daler, och dess inleverering till Kronan. De var för

bjudna att göra några större förändringar av skattebeloppet per man

tal. Arrendatorernas ersättning var ett begränsat privilegium på 

lappmarkshändeln (Se Arrende bref för Könin Person och Per Anderson 

på Torne och Kijmi lappmarker Stockholm 18 aug 1634. Tr Fellman IV 

nr 103). 

Under arrendetiden minskade samernas skattebörda trots att arrende

beloppet i Kemi och Torne lappmarker höjdes 1634 med 150 daler. San-

1) Som ett uttryck för denna strävan kan man se förslaget att även 
Kronan skulle bli renägare och bygga upp egna renhjordar. Fell
man IV s LXXVI. 

2) Arrendebeloppet skulle motsvara skatteintäkterna beräknat på ett 
visst mantal och sedan lappskatten sänkts från 8 lispund torra 
gäddor till 4 lispund för helt mantal. 
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nolikt accepterade arrendatorerna denna höjning genom att de hade 

Kronans förköpsrätt i handeln med samerna vilken,uppenbarligen var 

så inkomstbringande, att den mer än väl kompenserade bortfallet av 

skatteintäkter (Se härom Fellman IV s LXXXIV f). 

Den genomgripande skattereformen genomfördes 1695 och då förekom fy

ra olika skattetitlar: 

1. Ärliga eller huvudräntan. Den värdemässigt tyngsta skatten mot

svarande den gamla skatten från 1500-talet. 

2. Tiotiden. Enligt 1602 års skatteordning skulle dessa ersätta and

ra skatter men kom snart att ingå som en bland flera skattetitlar. 

3. Fr o m 1642 Haxepalkan som var en slags transportavgift av skatte

persedlar vid inleverering till Stockholm. 

4. Den relativt obetydliga lagmansräntan. Den tillkom 1681 och var 

av samma storlek som haxepalkan, nämligen ett par lappskor eller 

handskar. 

2.2.2 1695 ÅRS LAPPSKATTEREFORM 

Bakgrunden till ett skatteförslag som landshövding Strich (1689-92) 

lade fram 1689,^var det faktum, att man genom samernas levnadssätt 

inte kände till hur många de var och att därmed fogdarna hade stora 

möjligheter att undanhålla skatt, helst som en fullständig jordebok 

saknades. Som en följd därav varierade under senare delen av 1600-

talet mantalet och antalet rökar i de olika lappmarkerna kraftigt 
2)  

från år till år och därmed kronans skatteinkomster. Landshövdingen 

ansåg att detta missförhållande bottnade i "huru olijka och oiempt 

Lap Allmogen wara skattlagde11 (PM angående Lappmarkernes Skattlägg

ningar, 20 juni 1691. Tr Fellman IV Nr 114). Kronan skulle 

1) Redan 1670 hade landshövding Graan lagt fram förslag om en för
ändring av lappskatten och upprättande av en jordebok över lapp
marken. Något resultat uppnåddes inte då. 

2) Variationerna i mantalet berodde även på dess konstruktion, som 
ledde till registrering av skattlapparna som hel-, halv-, tre-
kvartslappar. Som beräkningsgrund för befolkningens antal blir 
dessa uppgifter ytterst osäkra. 
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alltså kunna öka sina inkomster från Lappmarken högst väsentligt om 

skattlapparna kunde förmås erlägga en skatt, som stod mer i propor

tion till deras tillgångar i renar och fiskevatten än som nu var fal

let. Enligt Strich kunde en skattlapp med åtskilliga hundra renar 

stå för samma mantal som en med hundra, utan att den mindre renäga

ren i och för sig var för hårt trängd. Andra skatteproportioner 

skulle skapa större rättvisa. Samerna betalade med andra ord all

deles för litet skatt i förhållande till sin förmögenhet i renar. 

Strichs förslag till skattereform gick i korthet ut på att grunden 

för beskattningen skulle vara skattlappens reninnehav. Skatten skul

le bli progressiv. Förslaget innebar att de större renägarna i vis

sa fall skulle få sin skatt fördubblad. Men omedelbart höjdes kritis

ka röster mot detta förslag. Reninnehavet var ett mycket osäkert nä

ringsfång och "ingen stadig ränta kunde läggas på det som i sig sjelf 

är ostadigt". (Kammarkollegiets und betänkande angående Lappmarker

nas skattläggning 3 okt 1692). I betänkandet bedömdes Strichs 

skattehöjningar som alltför radikala och åter framhölls risken för 

att samerna "torde dheraf taga tillfälle att flyttia och rymma öfwer 

till dhe främmande Lappmarkerne". Kritiken kom i första hand från 

den nyutnämnda lagmannen över Västerbotten och Västernorrland, Jacob 

Buhre. Han hade på ort och ställe inhämtat synpunkter från samerna 

och ansåg sig ha fog för sina farhågor, som inte enbart avsåg samer-

nas eventuella utflyttande, utan även de följder detta kunde få för 

den omhuldade bergshanteringen i Lappmarken. Ytterligare ett tungt 

argument var lappmarkshandelns stora betydelse för städerna. De sa

des inte ha några andra inkomstmöjligheter förutom fisket än 

"lappmarkshandeln hvilken för dem är den profitablaste i 
det dhe i Wintermarknaderne mästedelen moth godz som dem 
icke stoort kostar och lappen dock högt ästimerar, byta 
och sig tillhandla lappwahrer, dhem dhe sedan om wåhren 
hijt till Stockholm affära och föryttra, kiöpandes då 
Sallt att försee fiskerierna medh, och försträckia bon
den som, uthan dess för sin oförmögenheet skull, icke 
lährer kunna komma till rätta, betala och för honom mäst 



6 2 

alla uthlagorna, så att Eders Kongl Maij:t sin ränta mäs-
tedehlen åhrligen oafkortat har kunnat åtnjuta till hwil-
ket alt, dhe icke skulle finnas Capable, dher icke lapp-
handeln wore wijdh hvilkens aftagande, dhe mehr och mehr 
komma uti ruin men wijd tilltagandet och ännu fiere huss-
håldz förökande i Lappmarken mer och mer förkofra sig och 
komma i flor och Eders Kongl Maij:ts inkomster genom han-
dell och wandell förmeres." 

Man får lätt intrycket att de norra provinserna stod och föll med 

lappmarkshandeln och att samhällsutvecklingen skulle fullständigt 

avstanna om handeln inte kunde upprätthållas. Allt detta skulle så 

ytterst vara beroende av att inte samerna genom för högt skatte

tryck flyttade till Norge. Samernas nyckelroll är onekligen väl 

markerad, samtidigt som hela det regionala ekonomiska systemets i-

hålighet framträder. Det belopp som Lappskatten inbringade till Kro

nan var m a o av underordnad betydelse jämfört med samernas stora 

betydelse för näringslivet. Vad gällde lappskattens storlek så bor

de den ge tillräckligt stora inkomster för att räcka till underhåll 

av präst och 11 Justitien" eller domare. Det hade samerna själva nyt

ta av och det var f ö en av tankegångarna i 1673 års lappmarkspla

kat. För att ytterligare utreda frågan och framkomma med ett för

slag tillsattes en kommitté bestående av den nye landshövdingen 

greve Douglas och lagman Buhre. Året efter, 1693, förelåg ett kom

mittéförslag. ̂Beskattningsgrunden skulle vara den "Marek som var 

och en Lapp kan ha till renbete, fiskeri och diurfång", för vilket 

man sålunda skulle svara för en viss summa penningar. Denna summa 

skulle täcka allt och sålunda ersätta den ordinarie räntan, tionde

renar, haxepalka och lagmansränta. Den gamla personella lappskatten 

skulle ersättas av en skatt med lappbyn som skattenhet. Vidare skul

le inte lappfogden godtyckligt eller tillfälligt kunna göra några 

1) I kommitténs skrivelse till KM (tr Fellman IV 121) framhölls, att 
man inte lyckats få en klar bild av den dittillsvarande beskatt
ningsmetodens funktion trots intervjuer och källstudier. Man fann 
att skatten tidvis erlagts i skinn och renar, tidvis i penningar 
och "pertzedlar tillhopa". Systemets uppkomst berodde på uppbörds
männens godtycke och bristen på jordebok. 
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förändringar. Så långt möjligt skulle högsta pris på skattepersed

larna garanteras (Kammarkollegii und.utlåtande i frågan om Lapp

markernas skattläggning, den 11 sept 1693. Tr Fellman IV Nr 122). 

Samtidigt med förslaget om ny skatteordning presenterades även en 

Instruction för lappfogderne (Instruction och Reglemente, hwarefter 

Lappfogdarne wid Skattens uppbärande af Lappallmogen sig underdånigst 

skola hafwa att regulera och rätta. Gifwen Stockholm den 8 juli anno 

1695. Tr Fellman IV nr 128). 

Varje lappby skulle alltså skattläggas för en viss summa och byns 

länsman svara för uppbörden och i samråd med byns medlemmar fördela 

skatten på var och en efter förmögenhet och övriga omständigheter. 

För att byns skatt skulle kunna hållas konstant måste varje skatt

lapp skatta till den lappby där han "en gång är skrifwen" och följ

aktligen måste även flyttningen mellan byarna förhindras. Om någon 

av olika skäl inte kunde betala sin andel av byns skatt, måste byns 

övriga skattebetalare solidariskt stå även för den. I den mån främ

mande samer ville flytta in i någon by så skulle fogden eller läns

mannen se till, att vederbörande hamnade i den lappby, som bäst be

hövde ett tillskott av skattebetalare. Frågor av sådan art skulle 

tas upp vid tinget, då även årets uppbördslängd lästes upp. Att döma 

av domböckerna för Enontekis förekom i några fall diskussioner röran

de förändringar av antalet skattebetalare i de olika byarna och där

med sammanhängande problem. Invändningar mot uppbördslängden har 

praktiskt taget aldrig registrerats, vilket i och för sig inte be

höver betyda att de inte förekom. Slutligen skulle inte lappbyn be

lastas med mer skjuts än som var nödvändigt vid besök av domare och 

präst. 

Beskattningsmetoden innebar en viss inskränkning i den personliga 

rörelsefriheten i den mån man ville lämna byn, medan en välbärgad 

inflyttare alltid var välkommen. 
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Man kan fråga sig huruvida den inskränkta rörelsefriheten var en 

realitet. Visserligen förekommer inte många noteringar i domstols

protokollen om sådana fall, men av uppbördslängderna från olika tid

punkter fr a 1700-talet, framgår klart, att man från uppbördsmän

nens sida hade ett uttalat krav på att skattlapparna skulle förbli 

sin by trogna.^Det framträder genom arten av de marginalanteck

ningar, som gjordes med anledning av någon skattskyldig persons ute

blivande. 

Dessa anteckningar utgörs av kommentarer såsom "bortrymt", "rymt till 

Norge", "flytt till Norge" osv. Den reflektion man kan göra med an

ledning av detta är, att beskattningsmetodens konstruktion utgjorde 

ett starkt incitament till kontroll av byns medlemmar och att det 

låg i bymedlemmarnas gemensamma intresse, att var och en av de skatt

skyldiga ålades ett skattebelopp, som motsvarade vederbörandes rela

tiva skatteförmåga. Det bör i sammanhanget påpekas, att även nybyggar

nas rörelsefrihet i realiteten var kringskuren, även om orsaken var 

något annorlunda. I uppbördslängderna över nybyggarna förekom liknan

de marginalanteckningar. 

2.2.3 SUMMERING 

Det kan synas som om statsmaktens behandling av lappskattefrågan 

tidvis kom att präglas av en strävan att skydda de samiska intresse

na. Sådana argument framförs ofta under den tid när lappmarkspoli

tiken växer fram under 16- och 1700-talen. Statens agerande måste 

dock alltid ses mot bakgrunden av den politiska situationen i stort 

och kanske fr a det statsfinansiella läget. Det tydligaste exemplet 
2) 

utgör bergverksrörelsen. Staten har således inte handlat oegen

1) Den principen tillämpades redan före lappskattereformens till
komst. Ex Jukkasjärvi 1680, då två Rounalasamer, som flyttat 
till en lappby inom Jukkasjärvi, ålades att efter Rounalabornas 
klagomål flytta tillbaka och skatta där. 

2) Jfr ÖNH III s 37 ff ang effekterna av bergverksrörelsen, och av
snitt 2.4.2.1. 
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nyttigt och motiven har skiftat. Exempelvis bör statens tidvis för

siktiga agerande i lappskattefrågan ses mot bakgrunden av dess stän

diga oro för att samerna skulle flytta till Norge eller annorstädes 

och äventyra den viktiga lappmarkshandeln. Dessa ofta återkommande 

tankegångar bottnade till stor del i bristande kunskap om rennä

ringens förutsättningar men även i högst konkreta händelser. "^Tyd

ligt är även att samerna å sin sida tidigt uppfattade möjligheten 

att använda detta argument som påtryckningsmedel. Ett exempel på 

detta förekom vid tinget i Jukkasjärvi 1674. Anledningen var en före

slagen reformering av domstolsväsendet, om vilken allmogens åsikt 

efterhördes. Samerna, som misstänkte att reformen skulle komma att 

medföra en pålaga utöver lagmansräntan (som togs bort 1695), prote

sterade och hotade med att "övergiva sina boställen och rymma till 

Norge". 

Ur samernas synvinkel måste skattereformen bedömas positivt. Fördel

ningsmetoden ledde avgjort till en större rättvisa inom byn och mel

lan skattlappar av olika förmögenhet. Det godtyckliga inslaget i 

skatteuppbörden var borta och bortsett från mindre variationer år 

från år visste varje skattskyldig, vilket skattebelopp han hade att 

svara för. 

När det vidare gäller att bedöma skattereformens betydelse för ren-

nomadismens utveckling under 1700-talet, måste först konstateras, 

att reformen ansågs vara en administrativ nödvändighet dels för att 

bringa reda i den lösliga och på ett framväxt godtycke vilande skat

teordningen, dels för att anpassa beskattningen till rådande för

hållanden i övriga delar av landet. Lappskattereformen kan alltså 

ses som ett försök att i lappmarken tillämpa den jordskatt (=man-
2)  

talsräntan), som vilade på bondejorden. Reformen medförde även en 

1) Se 2.4.2.1. 

2) Jfr Prawitz SS 1966 s 161. 
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förstärkning eller, om man så vill, ett sanktionerande av samernas 

dispositionsrätt till de utnyttjade resurserna. Frågan ställdes på 

sin spets då myndigheterna tog ställning till tornedalsböndernas 

krav på rätt till fiske ovanför lappmarksgränsen vid slutet av 1600-

talet och vid olika tillfällen under 1700-talet. Som vidare disku

teras i kapitel 4 kom dessa tvister i princip att avgöras till samer

nas fördel. 

2.3 Skattlandsbegreppet 

En av de centrala idéerna i 1695 års lappskattereform var, att be

skattningsgrunden skulle utgöras av den "mark som var och en lapp 

kan ha till renbete, fiskeri och djurfång11. För denna mark skulle 

han erlägga ett visst skattebelopp, vilket utgjorde en del av byns 

gemensamma skatt. Skattereformen förutsatte alltså innehav av skatt

land. Med skattland (lappskatteland, lappland, land) avses sålunda 

ett område för vars utnyttjande man erlade skatt till staten. Skat

ten motiverades av de nyttigheter, fiske, jakt och bete, som fanns 

att tillgå inom skattlandet. Skattlandsbegreppet är enligt defini

tionen ovan knutet till ett samiskt markutnyttjande. Enligt 1600-

talets uppfattning utgjorde skattebetalning grunden för jordbesitt-
1) 

ningen. 

2.3.1 SKATTLANDETS URSPRUNG 

Om denna landindelnings ursprung finns egentligen inte mycket att 

hämta i källmaterialet. 

1) Prawitz SS, 1966 s 153 f. Om innehavarens äganderätt råder numera 
delade meningar. Fr a har Holmbäcks tolkning av domstolarnas upp
fattning om skattlandens kamerala natur under senare hälften av 
1600-talet samt tolkningen av det kungliga brevet 1683 ifråga
satts av Prawitz, Cramér samt i någon mån Hafström. Se härom i 
Samernas Skattefjäll 1966-67, Samernas Vita Bok 111:1-2 1975, 
Holmbäck, 1922, Hultblad 1968 s 82. 
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De äldsta mera utförliga skriftliga källorna, som rör kamerala för

hållanden i lappmarken är från mitten av 1500-talet.^ 

I fogden Oluf Nilsons räkenskaper från 1559 förekommer bl a en lista 

över "Treskenn som Lapparne brukat haffwa". Här nämns fisketräsken 

vid namn liksom deras storlek, vilken skatt som utgick och i vilka 

skattepersedlar den skulle erläggas - oftast gädda. Eftersom även 

de skattlappar, som fiskar i vattnen är noterade och deras namn åter

kommer vid resp skatteträsk i räkenskaperna för de följande åren, 

så framstår det som klart att fiskevattnen mot en viss avgift upp-

läts till enskilt bruk av särskilda skattlappar. Vilken rätt veder

börande skattlapp hade till fiskevattnet är knappast möjligt att fast-
2)  

ställa. Holmbäck skriver i sin utredning om lappskattelanden för

siktigtvis att det rörde sig om sedvanerätt. 

3) 
Aven beträffande markutnyttjandet finner Holmbäck , att "det för

hållande, som i handlingarna blott skymtar fram är, att redan i mit

ten och slutet av 1500-talet särskilda lappar år från år med sed

vanans rätt bruka särskilda områden å marken". 

Det är sannolikt, att det samiska markutnyttjandet, som hade sin 

grund i en samisk rättspraxis, är av bra mycket äldre datum än de 

skriftliga källorna låter antyda och om landindelningens ursprung 
4) 

skriver Holmbäck: 

"Det torde väl kunna betecknas som en allmän rätthistorisk 
regel, att på intet område utländska sedvänjor ha svårare 
att göra sig gällande än just beträffande jorden; på det
ta område äro de rättsförhållanden ett folk skapat åt sig 
självt, som mest oböjliga och konservativa." 

1) Landskapshandlingar 1554-1620 RA. 

2) Holmbäck s 7. 

3) Ibid s 7. 

4) Ibid s 7. 
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Detta förhållande skulle således utesluta möjligheten att de svenska 

fogdarna, deras föregångare birkarlarna eller andra svenska myndig

heter infört denna för lapska levnadsförhållanden grundläggande land-

indelning."^ 

Man kan möjligen även göra den tolkningen, att skattereformens ge

nomförande skulle ha försvårats om det inte redan förelegat en på 

samiskt rättspraxis grundad markindelning. En sådan indelning är 

ett sätt att fördela resurserna och är lika naturlig som typisk för 

en nomadkultur med fiske, vildrensjakt och en begränsad renskötsel 

som främsta näringsfång. Det betyder att ursprunget till skattlands-
2)3) 

indelningen i så fall ligger mycket långt tillbaka i tiden. 

Den svenska Jurisdiktionen övertar denna lapska organisationsform 
4) 

och bygger därpå sm administration av lappmarken. 

Skattlandsbegreppet är etablerat vid mitten av 1600-talet och figu

rerar i källmaterialet från de södra lappmarkerna från denna tid, i 

norr något senare. För Torne lappmarks vidkommande förekommer tvis

temål om fisken och mark från 1660-talet, medan själva skattlands

begreppet inte dyker upp förrän några år in på 1700-talet. 

2.3.2 DEN ÄGANDERÄTTSLIGA SITUATIONEN I SLUTET AV 1600-TALET 

Utan att föregå diskussionen om det rubricerade problemet i kapitel 3 

och 4, skall här endast nämnas något om situationen i utgångsläget. 

1) Se KB Wiklunds utredning om landindelningens ursprung i Holmbäck, 
s 28ff. 

2) Se vidare härom i Tegengren s 12ff, jfr Hultblad s 72. 

3) En utmärkt översikt av sita(sida)-begreppet och därtill kopplade 
frågor angående resursfördelning, sitabegreppets ålder och ur
sprung, erhålls i E Solem, Lappiske rettsstudier, §9. 

4) Jfr Prawitz, SS 1966 s 161f. 
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1695 års lappskattereform är ur äganderättslig synvinkel principiellt 

viktig i och med att den ifogar en äldre samisk landindelning i ett 

kameralt system. Detta sker i nybyggeskolonisationens inlednings

skede . 

Så länge samerna var ensamma i de vidsträckta lappmarkerna, blev 

frågan om deras äganderättsliga förhållanden till marken och de ut

nyttjade resurserna aldrig ställd. Det fanns, så att säga, inga kon

kurrerande krav att relatera till. Nyttjandet av resurserna var ett 

internt fördelningsproblem, där beslutsfunktionerna innehades av si-

tan resp lappbyn. Det betyder också, att frågan om det förelåg någon 

väsensskillnad mellan ägande- resp nyttjanderätt för mig framstår 

som i hög grad akademisk. Vid tiden för skattereformens tillkomst 

kan man knappast spåra någon strävan från något håll att precisera 

ett absolut innehåll i begreppen ägande- resp nyttjanderätt. Det 

väsentliga var, att samernas nyttjande-dispositionsrätt till de 

nyttigheter man var beroende av för sitt livsuppehälle inte ifråga

sattes. Vad som var avgörande var alltså behovet. Som framgår av 

den i avsnitt 3 skildrade utvecklingen under slutet av 1600-talet 

och det första decenniet av 1700-talet, så präglades häradsrättens 

utslag av att samernas intressen sattes i främsta rummet. Det bör 

därvid noteras, mot bakgrund av nämndens sammansättning,^att ut

slagen i mål rörande markanvändning sannolikt kom att få en viss 
2 )  

prägel av äldre samisk rättspraxis. Om då behovet var en vägledan

de princip, så kan man av ovanstående resonemang åtminstone dra den 

slutsatsen, att frågan om vilken rätt, som var knuten till resurs

utnyttjandet, inte var aktuell då. 

Från ett nutida perspektiv kan det hävdas, att redan användandet av 

termen skattland skulle innebära, att landet hade skattenatur och 

därmed, i enlighet med juridisk-kameral vokabulär, vara knutet till 

1) Nämnden bestod under 16- och 1700-talen till övervägande delen 
av samer. 

2) Jfr Prawitz SS 1966 s 158. 
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ägaren med äganderätt. "^Å andra sidan visar domstolsutslag från slu

tet av 1600-talet, att den tolkningen inte kan göras invändnings-

fritt. På annat sätt kan man inte förklara, att en skattlandsinne-
2)  

havare inte kunde förhindra, att ett nybygge togs upp på hans land. 

Slutsatsen av detta resonemang blir i korthet, att samernas rätts

ställning i förhållande till de utnyttjade resurserna var stark och 

att lappskattereformen snarare innebar en ytterligare förstärkning. 

De äganderättsliga förhållandena dikterades sålunda utifrån vilka 

resurser skattlandsinnehavaren utnyttjade och gällde alltså inte 

landet som sådant. 

2.4 Lappmarksplakaten 

Rubriken anger, att föreliggande avsnitt handlar om nybyggesverksam

heten eller kolonisationen, vilka begrepp används synonymt. I de 

tidigare avsnitten har rennomadismen diskuterats utifrån två centra

la problemområden, nämligen beskattning och skattland. Vad jag där 

försökte komma åt, var bl a de äganderättsliga förhållandena och 

statsmaktens lappmarkspolitiska grundlinjer. Syftet är nu att stude

ra nybyggesverksamheten ur liknande synvinklar. I väsentliga avseen

den ger nybyggena upphov till andra frågor och problem. Hur tänkte 

man sig från statligt håll, att inplanterandet av nybyggen skulle 

ske? Ansåg man att det kunde uppstå konflikter mellan de båda nä

ringarna? Kan man skönja någon förändring i de lappmarkspolitiska 

argumenten mellan 1670- och 90-talet? Det är svaren på den typen av 

frågor, som ger en bild av hur näringskonfrontationen såg ut i kolo

nisationens inledningsskede. 

1) Se ex Hafström, Samernas Vita Bok 111:2 s 44. 

2) Enontekis db 1696. 
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2.4.1 BAKGRUNDEN TILL 1673 ÅRS LAPPMARKS PLAKAT 

Bakgrunden till de första mera konkreta åtgärderna på en kolonise

ring i lappmarken var statens intresse för bergverken. Den drivan

de faktorn härvidlag var det stora behovet av fr a silver för de 

kapitalkrävande krigsinsatserna på kontinenten. 

Silverfyndigheten på Nasafjället i Arjeplog i slutet av 1630-talet 

innebar en kortvarigt uppflammande aktivitet. Efter några få år led

de det hela till ett misslyckande och hade då gett många samer bitt

ra erfarenheter. På liknande sätt utvecklade sig gruvhanteringen i 

Kvikkjokk på Kedkevare. Ett mycket påtagligt resultat var att många 

samer flydde från Pite och Lule lappmarker. Detta hade naturligt

vis negativ inverkan på bergverksrörelsens transportmöjligheter. 

Bergverken medförde alltså inte någon kolonisation. Det i samband 

med bergverken utfärdade plakatet av år 1640 om Lappmarkens kyrkor 

och marknadsplatser ledde inte heller till några bestående resultat. 

Den, som kom att länka in lappmarkspolitiken i nya banor, var lands

hövding Johan Graan. År 1670 redovisade han sina idéer i en skrivel

se Till KM:t från Landsh J G ang Jordebok, Lappmarkernas avritning 
2)  

och Population. 

I en tidigare inlaga till Bergskollegiet hade Graan understrukit att 

"lapparna med sina renar är så nödiga uti själva lappmar
kerna, till de bergverks fortsättande som där uppfunna 
äre, så att intet medel eljest är förhanden, dem att be
fordra med proviants, malmens och vedens tillförning, så 
framt icke renar är i förråd, med vilka och lapparna, men 
inga andra, vet (att) umgå...." 

1) ÖHN III sid 39. 

2) Tr Fellman 1 nr 3, Se även Prawitz. Samernas skattefjäll III 
s lOf. 
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Den obönhörliga slutsatsen blev alltså: inga renar - inga bergverk. 

Om man i fortsättningen skulle tänka sig några ytterligare sådana, 

var det enligt Graans mening nödvändigt befordra, att lappmarkerna 

"kunna besättas och populeras11. Där fanns många "orter som ha gräs

mark och stora lövskogar varmed andra kreatur än renar födas kunna, 

och vid sådana orter svenskt folk sätta sig ned". 

En första förutsättning var, att en jordebok upprättades i den ut

talade avsikten att få bättre kontroll över samerna. Man skulle även 

behöva veta hur "landet är beskattat och var ort, efter dess bättre 

och ringare lägenhet bör delas till var och ens nödtorft, och sedan 

skattläggas". Förebilden var naturligtvis de jordeböcker, som för

des i övriga delar av landet. Det gällde m a o att kartlägga de olika 

resurser, som samerna utnyttjade samt att få insyn i och kontroll av 

deras oklara landindelning. Sedan den kunskapen inhämtats kunde man 

så bilda sig en uppfattning om, var nybyggare kunde slå sig ner. 

Graan ansåg det även nödvändigt, att en lantmätare måtte "avfatta 

hela landet och några malmletare följa och göra sig kunniga om or

ten". På prov kunde en sådan jordebok upprättas över Ume lappmark.^ 

Graans synpunkter på en ökad kontroll av samernas vistelseorter fick 

omedelbart ett uttryck i KM:ts Plakat av den 9 maj 1671 angående 

Lapparnas flyttande. När detta plakat kom att läsas upp vid tinget 

i Enontekis 1690, uppmanades ex vis samerna att i enlighet med pla

katet "förbliva vid sina boställen och icke flytta ifrån den ena 

orten till den andra". Avsikten var inte att hindra nomadiseringen, 

även om sådana idéer kan ha förekommit, utan att få slut på perma

nent bosättning i Norge av svenska skattlappar eller deras flytt

ning till kustsocknarna. 

Ur bergverksrörelsens synvinkel var det av största vikt, att samer

na förblev i sin näring. Förutsättningen var, att de gavs möjlighet 

1) Året efter, 1671, hade Graan utsänt en skrivelse till alla härads
rätter för att "rannsaka om de träsk och lägenheter, var och en 
brukar och om några öde ligga". 
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att göra det. Graan anvisade ett flertal vägar förutom jordeboken. 

De, som lämnat sina hemtrakter för att ägna sig åt tiggeri nere i 

bygden, skulle få materiell hjälp för att kunna återvända till "sin 

rätta näring". Det gavs även möjlighet, att med stöd av 1642 års 

stadga om tiggeri, hota var och en med fängelse, som inte genast 

återvände till sin vanliga hemvist.^Ingen skulle heller, som nämnts, 

få tillåtelse, att bosätta sig i Norge. Mer positivt ur samerns syn

vinkel var påpekandet, att man mot bakgrund av erfarenheterna från 

silvergruvan i Nasafjäll, inte skulle tvinga någon att utföra körs-

lor. De skulle göras av fri vilja och mot betalning. Graan framhöll 

slutligen i sin ordrika skrivelse samernas omistlighet i händelse av 

ett fientligt anfall från Norge och Ryssland. 

Syftet med denna redovisning av 1670 års inlaga är, att belysa Johan 

Graans mångfasetterade politiska målsättning i lappmarken som bak

grund till redovisningen av plakatet. Här framgår exempelvis att ny

bygge sverk samhet en inte var den viktigaste faktorn i lappmarkens eko

nomiska utveckling utan kombinationen bergverk-rennäring. 

2.4.2 PLAKATET 

Johan Graan lyckades så småningom vinna gehör för sina idéer och 

1673 förelåg Placat angående Lappmarkernas bebyggiande. Det väsent

ligaste i innehållet framgår av nedanstående utdrag: 

"så väl Lapparne må med en nöjaktig undervisning till de
ras själars salighet blifva försörjda, såsom och sjelvfa 
landet af flera invånare besättas och upptagas, och det, 
som nu ligger öde och obrukadt, der igenom görs nyttigt 
och uparbetas till vår och rikets tjenst, enkannerligen 
förmedelst svenska och finska åbor, hvilka den jordmån, 
hvaraf Lapparne efter sin näringsart nu ingen nytta el
ler fördel sig kunna göra, till ängsmark och mulbete samt 
annan tarfvelig föda af skog, strömmar och sjöar bruka 

1) Delar av denna stadga återkom i K Plakatet 9.5 1671 om Lapparnes 
flyttande ifrån deras hemvister, där Landshövdingar m fl uppma
nades vidta ytterst stränga åtgärder mot tiggande lappar liksom 
andra "Landstrykare och Lättingar". Fellman I sid 167. 
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och nyttja kunna; att förtiga den båtnad, som genom åt
skilliga bergverks upptagande der sammanstädes kan stå 
att förmoda att de på femton års tid må njuta för
sköning för alla skatter och utlagor... efter be:a fri
hetsår icke läggas för högre skatt än sjelfve Lapparne 
etc...11 

Vad är då att notera i denna text? 
« 

Först framhålls lapparnas undervisning, vari man möjligen kan spåra 

Graans strategi i bearbetandet av myndigheterna i Stockholm. Man kan 

vidare lägga märke till, att samerna förutsattes huvudsakligen för

sörja sig på renskötsel. Utnyttjande av andra resurser nämns inte. 

På motsvarande sätt antogs nybyggarna kunna klara sin försörjning 

genom jakt och fiske samt genom att hålla några kreatur. Enligt det

ta synsätt skulle så inte några näringsmässiga konflikter behöva 

uppstå. 

Någon närmare gränsdragning mellan de båda näringarna görs inte. Re

dogörelsen för de båda näringarnas förutsättningar och behov har 

mer karaktär av förhoppning av, hur det skulle kunna fungera, än 

det är ett försök till en realistisk beskrivning av respektive nä

rings krav. Något annat skall man heller inte vänta sig. 

Det kan uttryckas så, att premisserna för parailei1teorins^inöj1ig-

heter att fungera i praktiken var ofullständigt belysta och delvis 

felaktiga. Det hindrar dock inte, att de för Graan kan ha framstått 

som realistiska och i vissa delar av lappmarken även var det. Man 

kan alltså inte dra några generella slutsatser om plakatens inne

håll såsom bäddande för kommande konflikter i olika delar av lapp

marken, därtill spelar varierande yttre förutsättningar alltför stor 

roll. Det avgörande är att kolonisationen fick sina legislativa 

förutsättningar fastställda, något som naturligtvis innebar ett 

principiellt oerhört viktigt beslut och sålunda utgör inledningen 

till en ny fas i lappmarkernas utveckling."^ 

1) Jfr Prawitz aa s 139 ff. 

2) Att rennäringen och nybyggare skulle kunna samsas inom samma om
råde beroende på olika resursutnyttjande. 
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Det första plakatet resulterade inte i att något större antal ny-

byggen etablerades. I de södra lappmarkerna är den närmaste orsaken 

till den uteblivna kolonisationen, att det helt enkelt inte fanns 

några presumtiva nybyggare. Det existerade inte något befolknings

överskott, som på grund av trängsel i kustsocknarna tvingades söka 

sin utkomst som nybyggare i lappmarken. Till denna folkbrist bidrog 

senare också de krigsaktiviteter som Sverige var inblandat i. I 

Torne lappmark hade några nybyggen etablerats redan på 1660-talet. 

De nybyggare som slog sig ner i Enontekis och Jukkasjärvi på 1670-

och 80-talen gjorde det under hänvisning till plakatet. Men i öv

riga delar av lappmarken togs endast enstaka nybyggen upp, varför 

den i plakatet oklara bodelningen mellan näringarna saknar betydel

se för konfliktbilden under perioden fram till det förnyade lapp

marksplakatet av år 1695. 

2.4.3 1695 ÅRS LAPPMARKSPLAKAT 

Som nämnts, förmådde inte friheten från skatt i 15 år och knektut

skrivning locka mer än någon enstaka nybyggare att slå sig ner i 

lappmarken. Dessutom avtog på centralt håll intresset för kolonisa

tionen av olika skäl.^På 1690-talet ansågs det vara dags att för

nya plakatet. Arbetet på detta ingick bland uppgifterna för kommis

sionen Douglas-Buhre, vars främsta mål var att utarbeta en ny lapp

skattereform. 1695 förelåg "Kongl Majt:s förnyade Plakat om Lapp

markernas bebyggande och de förmåner och friheter, som, de vilka 

sig där nedsätta, åtnjuta skola". Det viktigaste i innehållet fram

går av nedanstående utdrag: 

"så hafve Vi icke desto mindre af den konungsliga omsorg, 
som Vi dragé om berörda lappmarks bebyggande, och till 
att så mycket mer uppmuntra dem, som sig der redan ned
satt, eller gerna der att nedsätta, i nåder godt funnit, 
förberörda vårt nådiga plakat härmed att itererà och för
nya, således att Vi i kraft af detta vårt öppna nådiga 

1) Se ÖNH III s 55 ff. 
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bref krafteligen försäkra, att de, som sig i våra lapp
marker antingen allaredan husligen nederlåtit, eller här
efter nedsättande varda, skola ifrån den tiden... åtnjuta 
femton års frihet för alla skatter och utlagor, ehvad 
namn de hafva kunna, allenast att de efter berörda fri
hetsårs förlopp till ett visst skattläggas i proportion 
af de egor, som de häfda och nyttja, men undslippa eljest, 
lika som andra Lappar, mantalspenningar och knekteskrif-
ning tillika med annat extraordinarie; dock skola de, som 
en sådan vår förunnte frihet till godo vilja njuta, icke 
lägga sig allena på öfverflödigt svedjande, som Vi med 
missnöje förnimme här tillaf en del skedt vara, hvari-
genom både skogen utödes och skogseld lätteligen kan för
orsakas, utan vara förpliktade landet såväl med hus att 
bebygga, som ock meddelst åkers upptagande och ängars 
upprödjande så att excolera och uppbruka, som det annor
städes i våra provinser vanligt är....11 

Löftet om de femton årens skattefrihet upprepas. Man skulle dessutom 

slippa att efter frihetsårens utgång betala "mantalspenningar och 

knektutskrivning tillika med annat extraordinarie". Det nya är en 

precisering av nybyggarens skyldigheter. Man skulle för det första 

inte syssla med "överflödigt svedjande". Denna punkt tillkom efter 

upprepade klagomål från Kemi lappmark, där svedjandet var ett så 

starkt kulturelement bland nybyggarna, att det i hög grad bidrog 

till den lapska kulturens undergång inom denna lappmark. "^Vidare 

nämns bland nybyggarens skyldigheter, att han skall bygga hus och 

aktivt ägna sig åt åkerbruk, varigenom en markerad gränsdragning 

mellan näringarna görs. Slutligen infördes även en ökad etablerings-

kontroll, där KB hade att inhämta den till övervägande delen samis

ka nämndens yttrande om varje nybyggesanläggningarna, vilket dock 

i praktiken visade sig vara av ringa betydelse. Viktigare var istäl

let, att nybyggaren oftast var tvungen att köpa fiskevatten av ve

derbörande skattlandsinnehavare och ibland även andra nyttigheter. 

1) Se härom fr a Tegengren, En utdöd lappkultur... 1952. 
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Ett annat led i lappmarkspolitiken var en ny sockenindelning. Häri

genom tillkom följande lappmarksförsamlingår : Kautokeino med Utsjoki 

som kapellförsamling, Jukkasjärvi med Enontekis som annex, Kuusamo 

med kapell i Enare och Kemiträsk, Jokkmokk samt Lycksele med Sorsele 

kapellag. (ÖNH III s 52) Den nya sockenindelningen ingick i ett ak

tivt reformverk av den kyrkliga organisationen, där en stötesten var 

kopplingen mellan lappskattereformen och prästernas avlönande. Till 

en del skulle allmogen bestrida kostnaderna vid de kyrkliga förrätt

ningarna. En ytterligare utgiftspost var lapsktalande tolkar. Hela 

verksamheten hade som högsta målsättning att slutgiltigt kristna 

samerna och utrota all vidskepelse och avgudadyrkan."^ 

2.5 Sammanfattning 

2.5.1 LAPPMARKSPOLITIKEN 

I alla samhällen med en någorlunda stark centralmakt kan man sanno

likt spåra en strävan att utnyttja det egna territoriet i så stor 

utsträckning som möjligt. Den svenska kronan är härvidlag inget un

dantag, även om motiven och ambitionerna skiftat genom tiderna; ett 

utmärkt exempel erbjuder lappmarkspolitiken. Med utgångspunkt från 

dess mål och medel vid slutet av 1600-talet kan följande sammanfatt

ning göras: Det genomgående temat under större delen av 1600-talet 

var statens intresse för bergverken (=gruvhantering), ett intresse 

som bottnade i landets frekventa deltagande i kostnadskrävande krig. 

Bergverken kunde inte med framgång bedrivas i avlägsna trakter, all

ra minst i lappmarken. Man klarade inte transportproblemet. Här kom

mer samerna in i bilden. Deras närvaro utgjorde en förutsättning 

för bergverken, genom att de svarade för transport av malm och för

nödenheter. Om samerna av något skäl rymde fältet skulle bergverks

rörelsen bryta samman och därmed också de västerbottniska städerna 

påverkas. 

1) Se vidare härom i Fellman I nr 5, 16, 24, 25, 27-32 
FelIman II nr 50-59, 82, 84, 184-5 
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I jämförelse med 1670-talet kan man konstatera, att det omfattande 

reformarbetet på 1690-talet innebar en mer målmedveten satsning på 

en utveckling i lappmarken inom ett vidare fält. Skattereformen kopp

lades ihop med det förnyade lappmarksplakatet. I linje med tidens 

uppfattning bedrevs även salighetsverket med stor frenesi, där dock 

upplysningen av samernas själar tidvis fick stå tillbaka för det mer 

akuta problemet med prästerskapets avlöningsvillkor. 

På vad sätt hänger uppfattningen om samernas omistlighet ihop med 

stimulerandet av nybyggesverksamheten? Jag kan tänka mig följande 

samband: Lappskattens konstruktion medförde fixerade skattebelopp 

på byarna, vilket med nödvändighet även innebar en konstant lapp

marksränta för staten. Den skulle i varje fall inte stiga. Nybyggare 

måste till för att garantera en stigande ränteavkastning i enlighet 

med den rådande- merkantilistiska doktrinen om "tillökningens be

ständighet". ̂  Nybyggarens villkor måste då skrivas, så att de verk

ligen kunde locka presumtiva pionjärer. Samtidigt fick man inte göra 

reglerna så liberala, att "tillökningens beständighet" i ett något 

längre perspektiv äventyrades, ex vis genom för många frihetsår el

ler för låg ränta på den hävdade marken. På samma sätt var det med 

lappskattereformen. Det gällde att åstadkomma en skattekonstruktion, 

som dels gav staten en säker och jämn ränta, dels var rättvis ur 

skattebetalarnas synvinkel och inte upplevdes som så hög, att den 

kunde ge någon anledning att flytta till Norge eller Ryssland. Ris

ken för detta ökade ytterligare behovet av att kolonisationen be

främjades. Att kolonisationen i en framtid kunde lägga grund för 

det man vill undvika, nämligen en trängd rennomadism,förutsåg man 

(möjligen) inte. 

1) "Instruction var efter KM vill att landsh Douglas och lagman Buhre 
vid undersökningen om lapparnas tillstånd i Västerbottens lapp
marker, så och vid den förhöjning på skatten med vad mera, som 
lapparna sig besvära över, skole hava sig att regulera och rät
ta." Sth 1692. Tr Fellman IV nr 120. 
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På 1690-talet låg ännu kolonisationen i startgroparna. Längst hade 

den kommit i Torne lappmark. Det förnyade plakatet gav inte upphov 

till den förväntade kraftiga nybyggesverksamheten. Det betyder att 

resursutnyttjandet inför 1700-talet kan karaktäriseras som i huvud

sak samiskt med begränsat inslag av nybyggare. 

2.5.2 LAGSTIFTNINGENS EFFEKTER PÂ RELATIONEN NOMAD-NYBYGGARE 

Hade den legislativa miljö, som skapades av 1690-talets lagstiftare 

någon effekt på relationerna mellan de båda näringsintressena? Kan 

man alltså urskilja vilka tänkbara konfliktsituationer, som var av-

hängiga den legislativa miljön och vilka, som var en följd av kolo

nisationen som sådan? Orsakade lappmarksplakatet resp skatterefor

men konkurrens eller konfliktsituationer, vilka kunde ha undvikits? 

Frågor av den arten inställer sig naturligen i detta sammanhang, 

även om de med svårighet låter sig besvaras; det måste snarare bli 

tal om en allmän bedömning. 

Bortsett från det meningslösa i att idag ha värderingar om, hur kro

nan borde eller inte borde ha agerat på 1600-talet, så kan man i och 

för sig spekulera över alternativa utvecklingslinjer, en utveckling 

med resp utan kolonisation. Svaret på de ställa frågorna hänger för 

det första samman med, om man tror, att kolonisationens igångsättan

de var en följd av statens stimulerande åtgärder eller i varje fall 

påverkar tidpunkten för densamma. Jag för min del tror inte det. 

Dels var kolonisationens inledningsskede minst sagt trevande, dels 

är det en ganska stor spridning mellan de olika lappmarkerna. Man 

måste snarare stryka under, att kolonisationens förutsättningar i 

lappmarken till stor del låg i kustbygden. Den där rådande närings

strukturen är sannolikt avgörande för den tidsmässiga fördelningen 

av de första nybyggesanläggningarna i de olika lappmarkerna, även 
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om rent naturgeografiska faktorer spelat en roll, som inte får under-

D skattas. 

Jag hävdar alltså, att kolonisationen skulle ha kommit igång spon

tant utan några speciella åtgärder från statens sida, men dess för

lopp skulle ha följt mer okontrollerade banor. 

För det andra är det fråga om vilket tidsperspektiv man vill anlägga. 

Av den största betydelse måste även vara, att staten initierar kolo

nisationen och därmed skapade möjlighet att kontrollera dess för

lopp. 

För att så återgå till utgångsläget i slutet av 1600-talet, vill jag 

påstå, att markanvändningens legislativa och kamerala förutsättningar 

inte var ägnade att bidra till en ökad konkurrens mellan rennomader 

och nybyggare. Snarare anser jag, att lagstiftningens utformning 

skapade förutsättningar att förta eller mildra effekterna av kolo

nisationens ev oundvikliga skapande av intressekonflikter. Men å 

andra sidan kan man i efterhand konstatera att lagstiftarna inte 

var tillräckligt förutseende när det gällde kolonisationens nega

tiva effekter eller insatta i de skiftande förhållanden som råder i 

olika delar av lappmarken. 

2.5.4 VEM DISPONERADE RESURSERNA? 

Under denna punkt skall endast några kommentarer till de nyttjande-

rättsliga förhållandena göras. 

Det är naturligtvis nödvändigt att ha det nyttjanderättsliga läget 

någorlunda klart för sig, innan man börjar diskutera markanvänd

ningens olika sidor. 

1) Jfr Bylund s 50 ff, 63 ff. 
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Den gamla samiska landindelningen utnyttjades av 1690-talets lag

stiftare och kan med visst fog sägas ha lagts till grund för en fas

tare kameral organisation än tidigare. 

Det rådde knappast någon tvekan om samernas dispositionsrätt till 

de av skattlandens resurser, som man brukade eller hävdade. Denna 

precisering är av principiell betydelse i diskussionen om vilken 

nyttjanderättslig status skattlandsinnehavaren hade i förhållande 

till sitt skattland.^ 

Förhållandena i Enontekis lappmark vid tiden för lappskattereformen 

synes peka på att man kan tala om en äganderätt till de utnyttjade 

resurserna, fr a fiskevatten, men inte till skattlanden som sådana. 

Det bör här dock påpekas, att denna typ av frågeställning präglas 

av nutida rättsuppfattning, och att det nu av olika skäl kan kännas 

angeläget att försöka fastställa en äganderätt. 

Den upplevelse av dåtidens uppfattning, som inställer sig efter nog

granna källstudier, är dock, att det väsentliga var dispositions

rätten till de nyttjade resurserna och att denna i princip inte ifrå

gasattes. Självfallet kan man i olika lappmarker finna avsteg från 

denna regel, särskilt i Kemi lappmark, men det rubbar inte huvudin

trycket. I Kemi lappmark kom den gamla lapska kulturen att i stort 

sett utplånas under en relativt kort tidsperiod, beroende på en myc

ket stark och delvis okontrollerad kolonisationsverksamhet. Den hade 

till stor del sitt upphov i ofta återkommande krigshot österifrån. 

Det kan synas som om principen att dispositionsrätten endast var för

knippad med de nyttjade resurserna, skulle kunna underlätta etableran

det av nybyggen på skattlanden. I viss mån stämmer det. Om skattlands-

1) Frågan om det förelåg en äganderätt avser jag inte att närmare be
röra i fortsättningen. Användandet av begreppen nyttjande- resp 
dispositionsrätt är ett uttryck för detta. 
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innehavaren inte kunde motivera ett hävdande av skattlandet i alla 

dess delar, så ansåg i allmänhet den till övervägande delen samiska 

nämnden, att skattlandet rymde ett föreslaget nybygge. Nybyggaren 

tvingades även ofta att köpa sig nyttigheter av skattlandsinnehava

ren, vilket ganska väl illustrerar den äganderättsliga situationen. 

I övrigt var ju statsmaktens tanke, att nybyggena skulle utnyttja 

den nisch i tillvaron som "lappen efter sin näringsart11 inte tog i 

anspråk, varför väl frågan om äganderätten ur Kronans synpunkt i 

och för sig inte saknade intresse. Emellertid blir en allmän slut

sats, beträffande markutnyttjandets legislativa och kamerala förut

sättningar, ändå att lagstiftarna utgick från ett läge med huvud

sakligen samiskt resursutnyttjande och anpassade nybyggarens aktions

ramar därefter. 
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Kap 3. DOMBOKSMATERIALET — REPRESENTATIVI TET, 
KLASSIFICERING OCH TIDSMÄSSIG FÖRDELNING 

3.1 Inledning 

Denna avhandling bygger i stor utsträckning på en speciell typ av 

primärmaterial, nämligen häradsrätternas protokoll, de s k domböc

kerna. Jag har därför funnit det motiverat att ägna ett helt kapitel 

åt att närmare presentera detta källmaterial ur några viktiga syn

vinklar. Övrigt material redovisas i sitt sammanhang, ex uppbörds

längderna i samband med beskattningen. 

Huvudsyftet med kapitlet är således att diskutera materialet med av

seende på dess representativitet, klassificering och tidsmässiga för

delning. Denna redovisning utgör så underlag för diskussionen i föl

jande kapitel. 

Kapitlet inleds med en analys av källmaterialets representativitet. 

Är materialet tillräckligt "omfattande" för att tjäna som grund för 

den typ av undersökning, som det här är fråga om? Är materialet rep

resentativt för den verklighet det är avsett att beskriva? Vad som i 

detta sammanhang måste vara av stor betydelse är, enligt min mening, 

materialets numerära omfattning i relation till befolkningens stor

lek. Tankegången bygger på antagandet att det föreligger ett (lin

järt) samband mellan antalet individer, som nyttjar en viss resurs, 

och antalet tvistemål som gäller resursen i fråga. Det är även rim

ligt att tänka sig ett liknande samband mellan befolkningens storlek 

(hushåll) och antalet markanvändningsmål, liksom domboksmål över hu

vud taget. Av dessa skäl redogörs här även för befolkningens (hus

hållens) utveckling. 

Resten av kapitlet ägnas en utförlig redovisning av domboksmateria

lets klassificering och tidsmässiga fördelning, vilken i viss ut

sträckning kopplas till befolkningsutvecklingen. 



8 4 

3.2 Representativiteten 

Som bakgrund till diskussionen om representativiteten tjänar under

strykandet av det faktum, att samtliga^mål, som anhängiggjorts vid 

Enontekis1 häradsrätt under perioden 1660-1890 genomgåtts. Det inne

bär självfallet ingen garanti för att alla relevanta händelser regi

strerats. Å andra sidan ligger det en viss logik i tanken, att just 

de tvister och problem som rörde marken och dess resurser, grunden 

för tillvaron, var de ärenden som med störst sannolikhet drogs in

för den lokala rättsvårdande myndigheten. 

Det kan i förstone synas som om de årliga frekvenserna är små och 

tidvis obetydliga. När de är som störst pendlar de mellan fyra och 

sex markanvändningsmål per år. Det är därför nödvändigt att ställa 

frågan, huruvida materialet är tillräckligt stort för att utgöra 

huvudsakligt underlag för en undersökning av markanvändningen i Enon

tekis. Är m a o materialet representativt för de förhållanden, som 

det vill beskriva? 

Som bakgrund till det fortsatta resonemanget kring denna viktiga frå

geställning är det nödvändigt att något dröja vid domboksmaterialets 

karaktär. Det totala antalet domboksparagrafer (=mål) för Enontekis 

överstiger under perioden 1660-1880 5 000. De mål som gäller mark

användning utgör drygt 10% eller ca 560. Av dessa är 81 höskademål, 

omkring 215 skattlandsmål, medan resten handlar om nybyggesverksam

heten. En viktig utgångspunkt är det faktum att, i avseende på om

fattning och utförlighet, har dessa mål ytterst skiftande karaktär. 

Detta förhållande är naturligtvis av stor betydelse, när det gäller 

att värdera materialets numerära omfattning. 

Mål som exempelvis gäller en gränstvist eller intrång i ett skatt

land kan, förutom ett stort antal utförliga vittnesmål, åtföljas av 

1) Med undantag av lakuner i materialet. 
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en mindre utredning om en gränsdragning eller vederbörande lappbys 

flyttningsmönster. Följande fyra mål får exemplifiera denna informa

ti onsrika kategori: 

1 Jukkasjärvi 1688 

Kyrkoherden Samuel Rhen m fl besvärade sig över intrång i 
prästbordets och åtskilliga skattlappars fiskevatten av 
bönder från Övertorneå socken. Protokollet innehåller ut
förliga redogörelser för omständigheterna kring fisket. 

2 Enontekis 1759 

Tvist mellan Rounalasamer om fisket i Muckavuopio m fl 
sjöar (i närheten av nuv Treriksröset). Tvistemålet, som i 
grund och botten gällde vem, som egentligen skattade för 
fisket och omgivande land, innehöll långa vittnesmål om 
vilka förfäder, som innehaft och brukat fisket och på vil
ka villkor man tillåtit andra osv. 

3 Enontekis 1759 

Handelsmännen i Torneå inkom till häradsrätten i Enontekis 
med en omfattande besvärsskrivelse angående lappallmogens 
sätt att tillgodose borgarnas behov av renar. Klagomålen 
bemöttes i en nästan lika utförlig svarsskrivelse av de 
berörda samerna. 

4 Enontekis 1863 

Till kronofogden i Torneå fögderi inkom en skrivelse från 
KB angående finska klagomål över att svenska och norska sa-
mer genom sina renar orsakat höskador. Skrivelsen innehöll 
ett antal detaljerade redogörelser för skador, som de 
finska (f d svenska Enontekis) nybyggarna påstod sig ha 
lidit. Klagoskriften åtföljdes av en beskrivning av Kare
suandobyarnas betesmarker, flyttningsmönster mm. 

I den andra änden av "informationsskalan" finns åtskilliga mål, som 

är mycket kortfattade och summariska. De kanske inte ger annan in

formation än namnet på ett skattland, fiskevatten eller innehavaren. 

Det förefaller som om rättens sekreterare i dessa ofta som rutinmäs

siga uppfattade mål inskränkt sig till ett kort referat för dokumen

tationens skull. Detta förefaller vara särskilt vanligt i de renove

rade domböckerna. 
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Målen-observationerna är sålunda inte helt jämförbara, varför bety

delsen av frekvensernas absoluta nivå reduceras. Det är dock nödvän

digt att något diskutera innebörden av dem. 

3.2.1 KÄLLMATERIALETS NUMERÄRA OMFATTNING I RELATION TILL BEFOLK
NINGENS STORLEK 

Frågan om källmaterialets representativitet bör även ses ur en annan 

synvinkel; Hur många domboksmål kan en befolkning av en viss storlek 

generera under en viss tidsperiod? 

Eller uttryckt på annat sätt: Hur stor del av befolkningen kom att 

figurera vid häradsrätten i något sammanhang årligen eller under en 

viss tidsperiod? Med utgångspunkt från denna information kan man så 

bilda sig en uppfattning om i vad mån lokalbefolkningen kan anses ha 

varit informerade om vad som avhandlades vid tingen. Enligt min upp

fattning måste svaret på den frågan ha betydelse för diskussionen 

kring olika rättsbegrepps (ex skattlandet) hävd vid skilda tidpunk

ter. 

Eftersom syftet är att komma åt allmogens delaktighet och kännedom 

om häradsrättens förhandlingar är hushållen en lämplig reduktionsbas 

i försöket att beräkna denna delaktighet. 

Källmaterialet utgörs av jordeböcker och uppbördslängder. Dessa 

längder gjordes upp över alla skattskyldiga. För samernas vidkommande 

kom i första hand familjeöverhuvudet, vanligen fadern, att noteras, 

eller den person som "stod för skatten1'. Fram till slutet av 1700-

talet skedde detta oavsett om vederbörande verkligen betalade skatten 

eller noterades som fattig. I flera fall är det oklart om namnet i 

uppbördslängden representerar ett fullständigt hushåll. Detta förhål

lande skulle vara en felkälla vid beräkningen av antalet individer, 

men spelar här ingen roll. I några fall har dock uppgivna söner från-

räknats, då de vid kontroll av åldern i kyrkoböckerna (efter 1720), 

visat sig vara för unga för att kunna representera ett hushåll, men 

tillräckligt gamla för att uppföras som skattskyldiga i uppbörds
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längden.Vidare har de frånräknats som angetts uppehålla sig i Norge. 

I stort sett motsvarar alltså namnen i uppbördslängderna antalet hus

håll .Utvecklingen av antalet hus håll i Enontekis under perioden 1660-

1878 redovisas i fig 3.1. 

nt. 
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Totalt 
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Fig 3.1 Utvecklingen av antalet hushåll i Enontekis 1660-1878. 

Kä 1 la : Uppbörd s 1 ängder (KA,KKA) 
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För nybyggarnas del utgör antalet hushåll helt enkelt nybyggena som 

förtecknas i jordeboken.I några fall rymde nybygget flera hushåll of

tast representerandes olika generationer.Det är därför sannolikt att 

antalet hushåll räknat på jordebokens nybyggesförteckning är en mini-

misiffra. 

En sida av problemet att försöka registrera en nomadiserande befolk

ning belyses av de vissa år våldsamma svängningarna av antalet hus

håll,ex nedgången på 1760-talet och den kraftiga stegringen 100 år 

senare.Dessa förändringar är mer en mätare av de näringsmässiga för

hållandena än av det absoluta antalet individer.Ett sådant konstate

rande hindrar dock inte att diagrammet ger en tillräckligt god bild 

av befolkningsutvecklingen under hela den studerade perioden.Om no

madhushållens utveckling uppvisar flera dramatiska faser,så beskri

ver nybyggarna ett desto lugnare förlopp. 

Kurvan visar dock en brantare stigning vid vissa perioder.Fr o m 

mitten av 1700-talet ökar antalet nybyggen i något snabbare takt 

än under perioden innan.Samma tendens kan man urskilja från omkring 

1820.Vid mitten av 1800-talet förefaller nybyggeskolonisationen 

ha nått ett mättnadsstadium. 

Brotten i kurvorna beror givetvis på konsekvenserna av 1809 års 

fred,då Enontekis socken delades i två tämligen lika stora delar. 

Av de 44 nybyggena hamnade precis hälften på vardera sidan om grän

sen. 

Fram till 1809 är den genomsnittliga trenden ungefär densamma för 

nomader och nybyggare.Därefter är stigningen för båda likartad fram 

till mitten av seklet,då effekterna av externa faktorer som gräns

spärrningen 1852 och dåliga år för rennäringen,orsakar en invasion 

av norska rennomader,vilka driver kurvan i höj den.Den branta lutningen 

av kurvan under 1860-70-talen är alltså inte uttryck för någon na-

1 Observera att de i detta kapitel angivna siffrorna för hushållens 
antal inte är helt jämförbara med motsvarande uppgifter i kap 5. 
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turlig befolkningstillväxt. Detta är även en god illustration till 

rennomadismens situation vid den tiden. 

I avsikt att visa hur respektive grupps andel av totalantalet hus

håll förändras över tiden har nedanstående diagram tillkommit 

(fig 3.2). 
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Fig 3.2 Samernas resp nybyggarnas andel av hushållen i Enontekis 

Nybyggarhushållens andel ökar i jämn takt sin andel fram till 1770-

talet ungefär för att sedan stanna på 30-35%. Den stora relativa 

minskningen är effekten av 1870-talets händelser. Man kan alltså 

konstatera att nybyggarna under hela tidsperioden är i minoritet. 

Trots nybyggesverksamhetens starka expansion under decennierna efter 

Nybyggare 
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fredsslutet lyckas man inte öka sin andel av totalbefolkningen i 

socknen nämnvärt. Detta är ett faktum värt att notera inför redovis

ningen av de båda näringarnas utveckling och relationer särskilt un

der den senare delen av undersökningsperioden (kap 4). 

3.2.2 HUSHÅLLENS DELAKTIGHET I STATISTISK BELYSNING 

Om man relaterar antalen hushåll och domboks- resp ma-målen med va

randra, så får man ett statistiskt mått på hushållens engagemang vid 

häradsrätten. Nedanstående sifferuppgifter är räknade på tioårspe

rioder. Delperiodernas siffror utgör medeltalen för de ingående de

cennierna. 

Delperiod 1 (1660-1709) 

Under en tioårsperiod kom varje hushåll i kontakt med hä
radsrätten minst en gång, medan ungefär var sjätte hus
håll deltog i ett ma-mål. 

Delperiod 2 (1730-1765) 

Vid mitten av 1700-talet var det genomsnittliga hushållet 
i kontakt med domstolen vid minst två tillfällen under en 
tioårsperiod. Ungefär vart tredje förekom någon gång i ett 
mål rörande markanvändning. 

Delperiod 3 ((1780-1809) 

I slutet av 1700-talet och under det första decenniet av 
1800-talet hade hushållens deltagande ökat till i genom
snitt tre tillfällen per decennium, medan vart tredje fö
rekom i ett ma-mål. 

Delperiod 4 (1840-1878) 

Vid mitten av 1800-talet och decennierna därefter var hus
hållens deltagande i domstolsförhandlingar samma som under 
perioden innan, medan nästan vartannat figurerade i ett 
ma-mål under en tioårsperiod. 

Dessa mått på hushållens deltagande bortser fran att samer resp ny 

byggare deltar med varierande frekvens i ma-målen under de olika del

1) =Markanvändning. 
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perioderna. (Se fig 3.15-16.) Det spelar dock mindre roll, eftersom 

gruppernas deltagande i domstolsförhandlingarna i övrigt inte varie

rade i samma utsträckning. Även om samerna figurerar mindre i ma-mål 

under 1800-talet, så minskar inte deras förekomst i andra typer av 

mål» 

3.2.3 HÄRADSRÄTTENS FÖRHANDLINGAR 

När det gäller att bedöma allmogens delaktighet i och kännedom om 

häradsrättens förhandlingar och vilka typer av ärenden, som diskute

rades där, måste några ord ägnas de former, under vilka häradsting 

hölls. Häradsrätten sammanträdde i Enontekis en gång årligen. Samti

digt avklarades diverse kyrkliga förrättningar, man höll marknad och 

tillfredsställde ett visst kontaktbehov, får man förmoda. Det viktiga 

resultatet av detta var, att socknens befolkning till allra största 

delen var församlad vid tiden för rättens förhandlingar. 

Vid de kyrkliga förhandlingarna rådde i princip närvaroplikt, varför 

man inte kunde undgå att höra kungörelser från KM:t och KB läsas upp 

i kyrkan. Dessa kungörelser gällde bl a bestämmelser och skyldighe

ter, som hade anknytning till de näringsmässiga förhållandena. 

Jag har inte funnit motsvarande krav på närvaro vid domstolsförhand

lingarna. Det ligger dock nära till hands att tänka sig, att för

handlingarna lockade de flesta, särskilt som marknadshandeln inte 

tilläts kollidera med tinget. Därför var i princip ingen förhindrad 

att närvara. Lika naturligt är det att tänka sig, att domstolens ut

slag och parternas ageranden diskuterades man och man emellan, allt 

ägnat att göra människorna informerade. 

De förhållanden som av olika anledningar blev föremål för härads

rättens behandling, kan alltså förutsättas vara bekanta för de allra 

flesta av den vuxna delen av befolkningen i socknen. I och med att 

häradsrättens förhandlingar sålunda måste anses ha varit väl förank

rade i det allmänna medvetandet kunde tvister rörande den ena eller 

andra nyttigheten inte passera oförmärkt. Härav följer rimligtvis, 

att en tvist om ett skattland med exemplets makt lockade fram även 

andra skattlandstvister. 
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3.2.4 SLUTSATS BETRÄFFANDE KÄLLMATERIALETS REPRESENTATIVITET 

De bevarade häradsrättsprotokoll, som studerats, omfattar samtliga 

(med undantag av lakunerna i materialet) mål, som förekommit under 

den tid häradsting hållits i Enontekis. Mot bakgrund av detta, lik

som hushållens statistiska deltagande och förhandlingarnas organisa

tion, anser jag mig ha funnit gott stöd för antagandet, att källmate

rialet är representativt för de förhållanden som det vill beskriva. 

Till detta måste även fogas en kommentar beträffande materialets 

konsistens i ett annat avseende. I den mån häradsrättens utslag och 

ställningstaganden i övrigt inte rymmer alltför mycket inkonsekven

ser, bör varje utslag ha en viss prejudicerande betydelse eller i 

varje fall vara i kongruens med rådande uppfattning om och tolkning 

av gällande lagar och förordningar. Detta antagande har självfallet 

central betydelse för tolkningen av domboksmålens innehåll och tids

mässiga frekvens. 

3.3 Klassificeringen 

Det huvudsakliga källmaterialet utgörs av de i inledningen omtalade 

häradsrätternas protokoll, de s k domböckerna. De mål från Enontekis 

häradsrätt, som genomgåtts under perioden 1660-1880 uppgår till 

drygt 5 000. Den typ av mål, som utgör den primära grunden för detta 

arbete, är den som handlar om markanvändning i skiftande former. Des

sa markanvändningsmål (ma-mål) uppgår till ca 570, vilket sålunda 

utgör drygt 10% av totala antalet mål. 

De 570 ma-målen har fördelats på tre huvudkategorier: 

1) Skattlandsmål (sk-mål) 215 st 

2) Höskademål, 81 st 

3) Mål rörande nybyggesverksamheten (ny-mål) ca 270 st 
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Distinktionen mellan vilka mål, som hör till den ena eller andra ka

tegorin kan vara svår att göra och blir delvis godtycklig. Detta gäl

ler dels vilka mål, som kan anses ha anknytning till markanvändning, 

dels vilka som är sk-mål resp ny-mål. Den enda kategori, där klassi

ficeringen inte våller några problem är höskademålen. I dessa mål är 

situationen i de allra flesta fall klar: En nybyggare anklagar en 

renägare för att dennes renar förstört hö för honom. 

Föreliggande avsnitt om ma-målens kategorisering och tidsmässiga för

delning tjänar som en relativt utförlig presentation av diskussions

underlaget i kap 4-8. Ma-målens fördelning i tiden utgör en av kom

ponenterna i försöket att identifiera en över tiden förändrad mark

användning. Inledningsvis redovisas ma-materialets olika delkatego

rier och dessas fördelning i tiden, därefter diskuteras de tre hu

vudkategoriernas tidsmässiga fördelning. För att minimera ofrånkom

liga upprepningar görs hänvisningar till de redovisade målen, när de 

förekommer i sitt relevanta sammanhang. 

3.3.1 SKATTLAND SMÅLEN 

I sökandet efter en gemensam term för de mål som berör rennomadernas 

markanvändning i något avseende, har jag fastnat för benämningen 

skattlandsmål. Motiveringen för att använda denna term hänger samman 

med den centrala roll, som skattlandsbegreppet spelar i rennomader

nas markanvändning. Skattlanden figurerar mer eller mindre direkt i 

ett stort antal mål, genom att antingen ett skattland som sådant är 

omtvistat eller indirekt, genom någon av de nyttigheter, som före

kommer på landet, fr a fiske och jakt. Dessa nyttigheter kan sedan 

omnämnas i olika rättsliga sammanhang, vilka registrerats i härads

rättens protokoll. 

En av tankegångarna i detta kapitel är att olika typer av skatt

landsmål har sina mer eller mindre karakteristiska frekvenser över 

tiden. Detta förhållande skulle så kunna utnyttjas för att illustrera 
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förändringar i de olika näringarnas relationer inom undersöknings

området • Problemet är att klassificera skattlandsmålen så att denna 

hypotes kan prövas. 

En sådan klassificering kan göras utifrån flera olika principer. En 

princip är att utgå ifrån grupptillhörigheten hos de parter, som är 

aktörer i tvistemålen. I den mån individerna inom undersökningsområ

det låter sig uppdelas i nomader och bofasta i första hand, samt en 

grupp bestående av köpmän och myndighetspersoner av skilda slag, så 

är det möjligt att urskilja vissa karakteristiska förhållanden, fr a 

genom att studera i vilken utsträckning de olika grupperna agerar 

kärande- resp svarandepart i vissa skattlandsmål och hur detta för

ändras över tiden. Denna rollfördelning är i och för sig viktig och 

skulle återspegla förändrade positioner mellan rennomader och nybyg

gare, vilket ger upphov till intressanta frågor. Emellertid ger des

sa relationer begränsad information om andra faktorer, som fr a un

der 1700-talet var betydelsefulla. Dessutom berörs med denna metod 

endast en del av materialet. Därför har jag valt att klassificera 

skattlandsmålen enligt en annan princip, även om partsrollerna stude-
a 

ras i flera sammanhang, fr a i fiskemålen. 

Den klassificeringsprincip som här tillämpats utgår från den nyttig

het som målet gäller, således fiske, jakt, betesmark och boställen. 

Dessa nyttigheter kan som nämnts figurera i olika rättsliga samman

hang. Målet kan gälla en tvist om vem som har bättre rätt till ett 

fiskevatten. Någon anser sig ha "lidit intrång" i sitt skattland. 

En tvist om ett boställe kan ha lett till handgripligheter och tvis

ten förvandlats till brottmål. Två lappbyar kan ha varierande upp

fattning om på vilken sida av gränsen ett renbete ligger etc etc. 

Varianterna är många. Principen vilar även på antagandet, att de oli

ka nyttigheterna förekommer i domboksmaterialet med varierande frek

vens, vilket antas spegla en förändring inom de näringsmässiga för

hållandena. 



9 5 

Klassificeringen ger upphov till följande kategorier: 

1 Mål rörande fiske, 

2 Mål rörande jakt, bete och boställen, 

3 Mål rörande gränstvister, vissa nybyggesanläggningar samt övriga. 

De mål som tas upp nedan, kommenteras senare i sitt sammanhang och 

är här endast med för att illustrera materialets karaktär. 

3.3.1.1. Fiske 

Denna kategori omfattar ca 80 mål, som fördelats på tre grupper: 

1 Mål rörande köp, försäljning och arv av fiskevatten, 

2 Tvister mellan dels samer, dels samer och nybyggare, 

3 Tvister mellan dels nybyggare, dels nybyggare och samer. 

Grupp 1: Köp, försäljning och arv av fiskevatten 

Denna fåtaliga grupp omfattar 11 mål, som uppträder mellan 1666 och 

1734 (fig 3.3). Materialet är litet men inte betydelselöst. 1600-

talsmålen belyser det tidigaste skedet av nybyggesverksamheten och 

ger viktig information om hur nybyggarna skaffade sig fotfäste i 

lappmarken. 

1 Enontekis 4 feb 1674 

"Allmogen Besvärade sig över några finnar ifrån Torneå det 
de köpa af Lapparne deras bästa fisken eller träsk, vari
genom de bliva av sig komne och utarmade och nödgas gå på 
bygden och tigga eller och boflytta till Norge. Och bruka 
de först fylla dem med brännvin och när de bliva druckna 
narra de av dem deras bästa fisketräsk och lägenheter. 
Detta blev strängeligen och alvarligen förbjudet som Hans 
Kongl. Maij:ts Placat av en 2 Maij 1672 innehåller och 
förmår.11 
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2 Enontekis 1691 

"Mickel Person anhöll om att det måtte honom tillåtas att 
lösa sin arvrättighet i träsket Idijärvi som Per Kuttainen 
nu för tiden possiderar och sig tillhandlat för 30 Daler 
kopparmynt. Häremot kunde ej Kuttainen neka då Mickel 
Person kommer med penningarna och skall träsket honom över
låtas." 

3 Enontekis 1699 

"Anbelangande Per Erson Kuttainen i Swondovara andragna 
besvär över den ena sin Mågh Anders Anderson, i det han 
skall vilja tillägna sigh part uti dess ägor så i land som 
vatten, där likväl Per Kuttainen själv dess lilla åker och 
äng av Cronans Allmänning oppbrutit och ett fiske sig av 
en lapp tillhandlat, vars avkastning han behöfwer sjelf, 
för de sinas uppehälle ..." 

ant. 
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Fig 3.3 Köp och försäljning av fiskevatten 

Grupp 2 Tvister om fiskevatten mellan samer, resp samer mot nybyg
gare 

Gruppen omfattar 36 mål, varav 25 med samer som parter. Den tidsmäs

siga fördelningen har en markerad tyngdpunkt på 1730-50-talen. Och 

förekommer efter 1800-talets första decennium endast vid ett till

fälle (fig 3.4). 
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1 1737 

"Två samer från Rounala tvistar om ett fiskeställe, Sitsi~ 
solo i Rostojaure, för vilket käranden Heika uppgav sig ha 
betalat skatt i 40 års tid. Rätten ansåg det uppenbart att 
svaranden gjort intrång i kärandens fiske och dömdes till 
böter och att utge ersättning till käranden." 

2 1737 

"Två samer från Rounala och Suondavaara tvistar om 'land 
och vatten'. Båda parter hänvisar till sina förfäder, vil

ka uppges ha innehaft och skattat för landet och vattnet i 
fråga. Målet utmynnar i en diskussion om på vilken sida om 
rågången mellan Rounala och Suondavaara, som vissa fiske
träsk låg. 

3 1734 

"L A Josu klagar över att Mårten L Heina gjorde honom in
trång i Petsimajärvi träsk som hörde under hans skattland 
Rauskaswuoma, som hans fader Anders Josefson alltid brukat 
och skattat för ... Svaranden menade att Pettikajärvi all
tid hört till Naimackawuoma, för vilket Mårten Larsons far 
och förfäder skattat, men aldrig till Rauskaswuoma, där 
Josus förfäder bott; och när Mårten Larsons fader av fattig
dom måste bege sig till Västersjöstranden fick Mårten Larson 
rätten till träsket, som han också fiskat i utan något klan
der av Josus fader, vilken då var länsman i Rounala. För 
detta fick han stöd av vittnen och käranden Lars Anderson 
Josu fick vite efter det vanliga hotet om bestraffning för 
vidare intrång." 

ant. 
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4 1789 

"Lappmannen Mårten Rasti klagade däröver att nybyggaren 
Per Nilsson Niva gjorde honom intrång uti Wajatisjärvi och 
Mukajärvi." Niva påstod sig ha gamle prästen Engelmarks 
tillstånd, medan Rasti kunde uppvisa kronolänsman Hellants 
immission från 17 feb 1775. Under hänvisning till 1749 års 
Reglemente sattes ett vite på 1 Rdr för Nivås fortsatta 
fiske i vattnet. 

Denna typ av tvistemål med en "lappman11 som kärande och en nybyggare 

på svarandesidan är tämligen fåtaliga - endast 11 st, men kan å and

ra sidan vara principiellt viktiga, vilket exempel 5 visar. 

"Mårten R Nickare i Rounala by anhåller om att tillika med 
flera lappar fiska i Wajatasträsk till husbehov och att ny
byggare, som äger husbehovsfiske där, ej måtte tillåtas, 
att emot någon avgift till Lappmän nyttja dessa fisken. Så 
kan sådant Nickaren Mårten ej förmenas och bör nybyggarna 
ej intränga sig i Lapparnas fiskevatten belägna över 10 
mil från deras nybyggen. Vilket vederbörande till efter
rättelse länder till dess alla fiskeställen i Socknen bli
va vederbörligen antecknade och fördelta." 

Grupp 3 Fisketvister mellan nybyggare, resp nybyggare mot same 

Antalet mål i denna grupp uppgår till 29, varav 17 med nybyggare som 

båda parter. Målen har en markerad koncentration på perioden 1760-

5 1803 

1800. (fig 3.5) f ß  Nyb.-Same N=12 
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Exempel: 1790 

Nybyggaren O P Niva klagade över att bonden Johan Mattson 
Kiviniemi gjorde honom intrång medelst fiske i Kelottijär-
viträsk. Kiviniemi ansåg visserligen att han enligt syne
instrumentet över sitt nybygge inte var berättigad att 
fiska i Kelottijärvi, men att han fått tillstånd av förre 
nämndemannen Nils H Niva, vilket dock denne bestred ... 

Detta är ett av flera exempel, där en nybyggare tvistar om ett fis

keträsk, som tidigare omnämnts som hörande under ett skattland 

(1740, 1758). 

De grupper som bildas då fiskemålen delas upp efter kontrahenter, 

blir små. Även om materialet är tunt i avseende på antalet observa

tioner, är det möjligt att skönja vissa intressanta drag, som av

speglar förändrade positioner mellan rennomader och nybyggare: 

1) De rent "samiska" målen har en markerad tyngdpunkt på perioden 

1730-50. Den exakta fördelningen är 14 mål mellan 1734-46 samt 5 mål 

1758-59. Sannolikt skulle 1750-talet markerats ytterligare och fort

satt trenden från 1730- och 40-talen om lakunerna år 1751 och 1753-

57 inte förelegat. 

2) De mål som har nybyggare på kärandesidan förekommer till övervä

gande delen efter 1750. Inslaget av nybyggare i denna roll blir allt 

större, samtidigt som den tidigare samiska dominansen upphör. Före 

1750 är relationen same - nybyggare 27-8 (= 78 - 22%) efter 1750 

9 - 22 (= 29 - 71%). 

3.3.1.2 Jakt,bete och boställen 

Gruppen omfattar närmare 90 mål, varav 55 fördelar sig på jakt och 

övriga 34 på beten och boställen. 40 av målen handlar om vildrens

jakt i olika sammanhang. Det kan röra sig om krav på delaktighet i 

vildrensjakt under hänvisande till olika skäl, ex att jakten ägt rum 
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på kärandens skattland. Under slutet av 1700-talet klagade renägarna 

på att nybyggarna satte upp vildrenssnaror på sådana ställen att de 

var till hinder för dem. 

Jaktmålen förekommer i materialet från början av 1700-talet med en 

viss markering av 1730-40-talen, och från 1780-1840, med undantag av 

de observationsfattiga 1810- och 1820-talen. De följande exemplen 

illustrerar jaktmålens karaktär (diagram 3.6). 

1 1769 

Olof 0 Mämmi och Henrik N Niva från Suondavara anförde att: 
"A Nicodemus i Rounala m fl måtte förbjudas, att hädanef
ter idka något vildrensfänge å Suondavara mark, varmed och 
de övriga Suondavaraborna sig förenade ... Svaranden och 
flera Rounalabor förbehöll sig att å Petsinga få med Suon
davaraborna samfelt vildrensfänge idka, men efter mycket 
tjifvande anhöll Suondavaraborna om anstånd med saken till 
nästa ting, att emellertid få efterse om icke någon dom må 
finnas som Rounalaborna med fänge å Petsinga och Suondava
ra övrig mark förbjuds, och emedan svaranden förklarade sig 
vid samma ansökning icke hafwa något att påminna finner 
Rätten skäligt uppskjuta målet till nästa ting.11 Målet 
kom dock inte att tas upp igen. 

2 

"Lappen Olof P Kuttainen hade instämt nybyggarna Nils H 
Niva och Johan 0 Mämmi för att de hade satt ut vildrens
snaror invid hans betesmarker. Niva och Mämmi menade att 
inga renar fastnat i snarorna, vilka suttit på platser de 
tidigare använt, medan Kuttainen ansåg att snarorna vålla
de olägenheter. Rättens mening var att nybyggarna obehöri-
gen uppsatt snarorna och de ålades betala 3 RDr i ersätt
ning till Kuttainen, samt belades med 3 RDr vite för att 
sätta upp snarorna på samma ställen." 

3 1769 

Några Muonioniskabor anklagade Enontekisborna för att ha 
gått över lappmarksgränsen på Muonionaniskas mark och 
fångat vilt, därför "påstodo alltså käranden det samtliga 
Enontekisborne ... hädanefter instämmas måtte, ... och ut
sattes ett vite om 5 Daler silvermynt till vilket utom 
skadeersättning var och en av Enontekisborna skall vara 
förfallen, som hädanefter fångar något vilt vad det och 
vara må inom Öfwer Torneå sockenrå ..." 
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Detta mål representerar flera som avser kontroverser med nybyggarna 

söder om lappmarksgränsen ifråga om markutnyttjandet. Man bevakade 

de rättigheter, som tillkom vardera sidan av denna viktiga gräns och 

tvisterna gällde såväl jakt som fiske och betesmarker. 
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Fig 3.6 Jakt 

Jaktmålen uppvisar en annan tidsmässig fördelning än föregående kate

gori. Tydlig är även den samiska dominansen i materialet. Förkla

ringen ligger i det stora inslaget av vildrensjakt i dessa mål. Jak

ten på vildren var i första hand en samisk angelägenhet, särskilt 

efter 1749 då nybyggarna genom Reglementet kringskars i sina möjlig

heter att göra vidsträckta fångsfärder. 40 av de 55 målen har samer 

i båda partsrollerna och i ytterligare sex är det samer på kärande

sidan. Gruppen beten och boställen har en mycket markerad fördel

ning på perioden 1720-40, och förstärker 30- och 40-talen som de 

mest högfrekventa i avseende på skattlandsmål. Partsfördelningen är 

i denna kategori knappast relevant och är det inte alls i gruppen 

gränser, nybyggesanknytning och övriga. Nio av de elva mål, som rör 

gränsfrågor inträffar mellan 1729 och 40. Under denna tidsperiod är 

det i stort sett ett gränsmål om året. Av de mål, som betecknats ha 

anknytning till nybyggesverksamheten infaller 12 (av 270) före 1711. 

Dessa tolv är som grupp homogen till sin karaktär. De tre målen, som 



102 

inträffar 1758, 60 och 61 utgör en och samma segslitna tvist som 

drog ut över flera år. 

De 34 målen om betesmark och boställen har en markant tyngdpunkt på 

1720-40-talen. Under rubriken Boställen har dels de mål förts, som 

uttalat handlar om boställen, dels de som utan närmare precisering 

talar om olika slag av intrång i skattland. Den viktigaste informa

tionen av dessa ofta lakoniskt kortfattade mål är namnet på skatt

landet. De mål som gäller betesmarker är visserligen relativt få

taliga men har inte sällan principiellt intresse, (fig 3.7) 
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Fig 3.7 Beten och boställen 

Exempel 

1 1725 

Jon Hanson Blind och P Pilto tvistade om "det vanliga Kåta
stället vid Ombiowoma". Käranden ansåg att Pilto gjorde 
"honom ofred på landet, där han skall vara berättigad att 
ha sin hemvist". 

2 1729 

"Såsom Mårten Larson Herrman icke med skäl kan förwägra 
Hans Nilson Likapoika dess andel uti Naimackawuoma land, 
och strand, eftersom han derföre skall skatta. Ty förbjudes 
alla andra Rounala bys Lappmän at giöra honom Hans Nilson 
derutinnan något hinder eller intrång vid laga böter och 
straff " 
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3 1729 

En same från Rounala klagade på en renägare från Jukkas-
järvi för att denne i 20 veckors tid låtit sina renar beta 
på kärandes renbetesmark, varigenom han i brist på bete an
såg sig ha förlorat 18 renar och "som svaranden inte med 
skjäl gitter bestrida det samma land hörer till Enotäckes 
skatt och käranden ärftligen tillfallit...• överenskoms att 
svaranden skulle ge käranden ett för allt 10 lod silver el
ler 18 RDr 24 sk kopparmynt11. 

4 1785 

Lappbyarna i Enontekis och Jukkasjärvi tvistade om intrång 
på betesmarkerna. Tvisten gällde egentligen var råskillna-
den mellan lappmarkerna gick. Samerna från Jukkasjärvi mena
de att de bodde på samma ställen som de gjort i 30 år, och 
klagade i sin tur över de olägenheter som Enontekisborna 
gjorde dem. Rätten konstaterade att det inte fanns någon 
rågång mellan Enontekis och Jukkasjärvi och att "det for
drar ordning och skick mellan parterna vid överflyttningar
na, att ej den ena socknens inbyggare må bo mitt bland dem, 
varigenom flera olägenheter vid renarnas vaktande uppkom
mer. Och finner Häradsrätten skäligt påbjuda parterna ett 
vite om 1 RDr 32 Sk för den som någonsin med sina renar 
gör den andre intrång." 

3.3.1.3 gränser,viss nybyggesverksamhet samt övriga mål 

Denna grupp omfattar 42 mål, fördelade på gränsfrågor 11, nybyggen 18 

samt övriga 13. Den kan sägas vara heterogen ifråga om innehåll men 

homogen i avseende på tidsmässig fördelning. 40 av de 42 målen in

träffar före 1770-talet med en markerad tyngdpunkt på 1730-talet 

(Diagram 3.8). 

Grupp 1 Gränser 

De 11 målen har sin största frekvens pm 1730-talet och utgörs oftast 

av tvister mellan lappbyar om rågångarns dragning och därav uppkom

men osäkerhet om vem som har rätt till det ena eller andra skatt

landet. Dessa mål ger en god bild av de ytterst lösliga gränsför

hållandena och är därför viktiga. 
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Exempel 

1 1740 

"Ang KM:ts befallning 13.11 1738 om undersökning av rå
gången mellan Sverige och Norge sade sig ha hört 
av sina förfäder och andra framlidna gamla män, att inom 
samma rågång befinnes ännu idag samtliga lappländarnas 
skattland belägna, som under detta tingslaget till Kronan 
skattskyldiga äro. Men eljest vet jag intet av några vis
sa råmärken som i gamla tider skola vara upprättade. Lik
väl har bägge rikenas undersåtar rättat sig efter vad dess
förinnan av gammalt varit vanligt och brukligt 11 

Grupp 2 Mål med anknytning till nybyggesverksamheten 

Under denna rubrik har först ett antal mål, där nybyggen tagits upp 

på skattland med eller mot innehavarens vilja. Eftersom dessa mål är 

direkt kopplade till den tidiga nybyggesverksamheten har de stort 

principiellt intresse. 

1 1696 

Samerna Hindrik Asa och Olof Tomason klagade över att 
Samuel Olson "byggt och bor på deras ägor vid den övre 
ändan eller norra delen av Idevuoma träsk, som de och de
ras förfäder possiderat och varit tillhörigt och Samuel 
Olson hade gjort dem stort förfång". Allmogen intygade 
dock att "Idevuoma med skog och mark räcker åt dem alla 
tre". Därför fick Samuel Olson tillstånd att "sig vid ned
re eller södra ändan husligen nedsätta enligt 1695 års 
Placat men han skulle inte göra de andra skattlap
parna inpass". 

2 1707 

"Mickel Pärson Asa och Henrik Pärson Asa i Suondavara by, 
beviljade och samtyckte det klåckaren här i Enotäckis 
Mickel Johanson må husligen nedsätta sig uppå deras skatt
land vid en ort Märtajärvi Idewuoma, varå dess svårfader 
Henrik härvid försäkrade det hans måg Mickel Johanson 
skall till hälften få nyttja och bruka, uti det honom 
tillhöriga och under samma skattland lydande träskfisken." 
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I båda målen figurerar Henrik Pärson Asa, som, inom drygt 10 år får 

se minst två nybyggen tas upp på sitt skattland. Dessa nybyggen kom

mer senare att utvecklas till byarna Mertajärvi och Idivuoma. 

3 1758 

Länsman Johan Månson Maunu klagade över, att samen Per 
Jonson Wasara hade dels bärgat, dels låtit sina kreatur 
beta och nedtrampa gränset på ängarna, som påstods sedan 
100 år lytt under länsmannens nybygge Maunu. Han vill ha 
tre lass hö i ersättning. Per Jonson anförde att han för
ra sommaren, 1757, börjat upptaga ett nybygge, Kelloti-
järvi (mitt emot Maunu på andra sidan Könkämä älv)^ trodde 
att ängarna låg på hans skattland och råkade då i konflikt 
med angränsande nybygge. Tvisten drog ut över flera år. 
Wasara lyckades i stort sett hävda sina ängar. 
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Fig 3.8 Gränser,nybyggen och övriga 

3.3.2 HÖ SKADEMÅLEN 

Ett uttryck för konfrontationen mellan rennomadismen och den expan

derande nybyggesverksamheten under 1700- och särskilt 1800-talet är 
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höskademålen. Dessa mål har alltid en nybyggare på kärandesidan, som 

anklagar en eller flera renägare för skador på hö och ängar. Förutom 

det principiellt betydelsefulla innehållet är de drygt 80 målens tids

mässiga fördelning av största intresse, (fig 3.9) 

För Enontekis vidkommande förekommer höskademål i något större ut

sträckning från 1790-talet och når sin största frekvens under 1860-

och 70-talen. På sätt och vis kan denna kategori hänföras till skatt

landsmålen - tvisterna utspelar sig ofta på mark , som tidigare va

rit skattland och gäller en av de primära nyttigheterna, men hö-

trampsmålens karaktär av brännpunkt för rennomaders och nybyggares 

näringsintressen motiverar att särskilja dem. 

Exempel 

1 1778 

"Efter anhållan från kyrkoherden Daniel Engelmark skall 
uppsättas vite om 3 RDr till vilken den är förfallen som 
utan hans lov och tillstånd, släpper sina renar i bete 
närmare än en kvarts mil från Prästebordet, vilket till 
vederbörandes efterrättelse 11 

Detta är det första höskademålet inom Enontekis socken. 

2 1802 

"Nybyggaren Isak P Kuttainen anklagade L Unga för att i 
höstas ha legat med sina renar på 1/8 mils avstånd invid 
Kuttainens nybygge, varvid renarna hade ätit upp tre eller 
fyra renlass renmossa för vilket kärande Kuttainen ville 
ha ersättning. Unga nekade till att hans renar gjort nå
gon skada och vittnen inkallades.... Målet uppsköts men 
kom inte att tas upp igen. 

3 1803 

En nybyggare från Kuttainen klagade över att Per Tommas 
renar förstört 4 stackar hö bärgade och i stack satta en 
halv mil från byn. Svaranden erkände käromålet genom om
budet nybyggaren P P Ratama, men som käranden som inhy-
sing icke ägt rättighet till den bemälde höbärgningen, ej 
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heller bortfört höet i tid eller hållit stacken ingärdad, 
vilket varit desto mer av nöden, som höslogen efter käran
dens eget beskrivande ligger över en halv mil från byn, 
så undandrog svarande-ombudet hävdandet av ersättning. 
Käranden svarade att höet tillhörde hans svärfar Isac Per
son i Kuttainen och att höbärgningen skett med hans till
stånd. Rätten kom fram till följande utslag: 
Som käranden själv erkänner att höet blivit bärgat över en 
halv mil från byn och försummat att stacka inhägna eller 
bortföra, förrän lappen med sina renar flyttat ned från 
fjället. Så anser Häradsrätten att käranden som genom egen 
förskyllan vållat skadan, till någon ersättning ej bör va
ra berättigad 

A 1817 

En nybyggare från Muonionaniska och den ryska sidan av 
gränsen (efter 1809) klagade över att han fått hö förstört 
på den svenska sidan gränsälven av några renägare. I Rät
tens utslag sades bl a följande: "Som lappens renhjord är 
av den beskaffenheten att den ej gärna kan så inskränkas 
och vårdas, att ej till äventyrs skada därav kan tillfo
gas det hö. som ligger ute å marken oinhägnat och käran
den jämväl medgivit det de uraktlåtit deras ovillkorliga 
skyldighet av ifrågavarande höhässjors instängande ity och 
då käranden icke heller låtit lagligen värdera den skada 
de föregivit sig hava lidit varda och svarandena med an
ledning av 9 kap 38 § Bygg Balken från käromålet frikän
da". 

Dessa exempel ger en god uppfattning av hötrampmålens karaktär fram 

till 1830-talet, då nybyggesverksamheten ökade i omfattning högst 

väsentligt och skapade konfliktsituationer mellan bofasta och icke 

bofasta. Under 1860- och 70-talen får renägarna ändå svårare att 

värja sig. Bidragande till det stora antalet renskademål då var den 

ökade trängsel som fr a orsakades av gränsspärrningarna och att bå

da näringarna ökat i omfattning. 
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Fig 3.9 Höskademål 

3.3.3 NYBYGGARMÂLEN 

Till denna kategori räknas mål, som i olika avseenden handlar om 

nybyggen, nybyggare och deras resursutnyttjande. Målen kan gälla in-

syningar av nybyggen, skattläggning och förmering, vilket innebär 

att nybygget utvidgas genom fler myrängar eller utdikningar. Det 

är även fråga om tvister föranledda av insyningar och andra mark

tvister mellan nybyggare. Tvister med nomaderna redovisas i allmän

het bland skattlandsmålen eller höskademålen. Gränserna är dock 

flytande. De mål i början av undersökningsperioden, som handlade 
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om de första nybyggenas tillkomst, har i några fall förts till olika 

kategorier. Skälet till det är, att dessa mål belyser olika sidor av 

de tidiga kontakterna mellan samer-skattlandsinnehavare och nybyggare. 

Det viktigaste är dock inte hur målen klassificeras, huvudsaken är 

att den viktiga informationen kommer till användning i sitt relevan

ta sammanhang. 

Nybyggarmålen uppgår under perioden till ca 270. De har fördelats på 

följande grupper: 

1 Insyning, förmering och skattläggning, 125 mål. 

2 Tvister om ängar, hö o dylikt, 84 mål. 

3 Övriga ägotvister, 24 mål. 

4 Delning och överlåtelser av nybyggen, 35 mål. 

3.3.3.1 Insyning,förmering och skattläggning 

De rubricerade begreppens innebörd och organisation berörs på olika 

ställen i framställningen.Här skall ges några exempel på deras karaktär 

och fr a vad,som i insyningsprotokollen och omständigheterna i övrigt 

kring nybyggets tillblivelse kan vara av intresse för att belysa rela

tionerna till skattlandsinnehavarna och till andra nybyggare. 

Exempel: 

1 1661 

"Mats Pederson i Sundavara käraride till Peder Hinderson i 
Kylesuando om några fasta ägor, efter (som) Peder Hinder
son förut hade bott Juoxengi neder på landet, dock blev 
de härom förlikta, att Peder Hinderson skall giva Mats 
Pederson 2 Riksdaler och sedan behåller han sitt nya bo
ställe utan något vidare klander." Peder Hinderson var en 
av de första nybyggarna i Enontekis och kom från Jouxengi 
by i Tornedalen. Han köpte sina ängar och antagligen även 
fiskevatten från innehavaren till det skattland på vilket 
nyttigheterna låg. 

2 1707 

"Mickel och Henrik Person Asa i Sundavara by, beviljade 
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och samtyckte det klåckaren här i Enontekis Mickel Johan
son må husligen nedsätta sig uppå deras skattland vid en 
ort Mertajärvi eller Idivuoma, varå dess svärfader, Henrik 
Asa, härvid försäkrade att hans måg skall till hälften få 
nyttja och bruka, uti det honom tillhöriga och under samma 
skattland lydande träskfisken.11 

3 1794 

Nybyggarsonen Samuel Johanson vill insyna en gårdstomt nord
väst från Idivuoma gårdar på västra sidan om träsket. Tom
tens yta var 110x102 famnar "med små tall och björk beväxt, 
jordmån av fin sand och mullblandad, varest han redan ett 
nytt pörte, stuva, fähus samt tre stolpebodar uppfört; 
Även upptagit öppen åker till ett skälslands utsäde, samt 
tillfälle till mera sådan uppodling efter tillfälle och 
nödtorft". Därefter följer en uppräkning av de olika ängar
na med beräknad avkastning angiven. "I övrigt gives till 
detta nybygge nödig skog till gårdstimmer samt gärdsel. 
Tillfälle till djur och fågelänge samt mjölkvarns inrättan
de i Silasjoki ovanför byakvarnen och flera fiskesjöar..." 
Detta mål representerar väl den vanliga typen av insyns
mål. Det var vanligt, att man vid insynstillfället redan 
uppfört en del av de byggnader som Reglementet föreskrev. 

4 1822 

"Eftersom Olof Samuelson (son till Samuel Johanson) i Idi
vuoma har begärt syn på ett nybygge vid Naimakka 6 1/2 mil 
från Karesuando kyrka hade länsman Grape förordnat två 
nämndemän att syna lägenheten och undersöka om de voro 
krono och odisponerade, samt kunde utan andras intrång 
sökanden upplåtas..." Målet ger exempel på det genealogis
ka sambandet mellan olika nybyggen. Det insynade området 
visade sig vara "krono och odisponerat" vilket är värt att 
notera, eftersom flera skattland hävdades i Naimakkatrak-
ten vid mitten av 1700-talet. 

Den tidsmässiga fördelningen framgår av figur 3.10.Tyngdpunkten på 

1840-60-talen är markerad.Ett visst mönster kan urskiljas under 1700-

talet,vilket sammanhänger med periodiciteten i nybyggargenerationer-

nas tillväxt. 
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3.3.3.2 Delning och överlåtelse av nybyggen 

I denna grupp ingår 35 mål vilka är av vikt för belysning av koloni

sationens förlopp.Inte minst betydelsefullt är delningarnas (=hem-

mansklyvningar) tidsmässiga förekomst.Den primära frågan häradsrätten 
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måste ta ställning till var om hemmanet tålde en klyvning.År 1824 

gav man följande utslag om nybyggaren Kiviniemi kunde bli besutten 

på kronohemmanet Nr 2 i Maunu på 1/16 mantal: "Och emedan nämnden 

vid handen gav, att sådana odlingslägenheter vid hemmanet voro att 

tillgå, att en flitig och arbetsam brukare borde kunna å ovan berör

da del av hemmanet hava sin bärgning,så fann häradsrätten för sin 

del förutnämnde hemmansdels utklyvning kunna äga rum,vilket dock på 

KB:s vidare prövning ankommer..,." 

Av figur 3.11 framgår den tismässiga fördelningen. 
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Fig 3.11 Delning och överlåtelse av nybyggen 

3.3.3.3 Tvister om ängar mm 

De åttitalet mål i denna kategori ger i många fall viktig information. 

Tvistemålen kunde dra ut över flera år och bestå i olovlig höbärg-

ning eller skilda uppfattningar om till vilket nybygge en viss äng 

hörde. Inte sällan kunde ingen av parterna bevisa sin äganderätt 

till den omtvistade marken, vilket föranledde häradsrätten till ut

slag av typen "då ingen part gittat styrka sitt ägande upplåtes icke 

till enskilt bruk denna kronomark", (ex 1831) Bebyggelseansökningar

na ledde särskilt under 1800-talet till invändningar och klagomål 

från grannars sida. Ofta ansåg man, att de insynade myrängarna och 

bäckstränderna redan tillhörde ett etablerat nybygge. Orsaken var 

naturligtvis att varje nybyggare var tvungen att samla sitt höför-

råd över stora ytor på ett stort antal spridda lokaler. 

Denna grupp är något mer utspridd i tiden än föregående,även om mit

ten av 1800-talet dominerar i materialet.Se figur 3.12. 
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Fig 3.12 Ängstvister 

3.4 Den tidsmässiga fördelningen 

X detta avsnitt kommenteras domboksmaterialets tidsmässiga fördel-

ningning i jämförelse med utvecklingen av antalet hushåll liksom 

markanvändningsmålens absoluta antal ooh relativa andel av hela ma

terialet. 

Inledningsvis redovisas ett diagram över samtliga domboksmåls resp 

markanvändningsmålens tidsmässiga fördelning.I diagrammet har även 

lagts in kurvan över antalet hushåll (figur 3.13). 
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Fig 3.13 Antalet domboks- och markanvändningsmå1 samt hushåll i 
Enontekis 
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Om hushållen med samma frekvens över hela perioden anhängiggjort mål 

vid häradsrätten så skulle kurvorna över mål resp hushåll ha följts 

åt över tiden. Man kan konstatera att så i stort sett sker. Vissa 

avvikelser finns dock. Den kraftiga nedgången av antalet mål på 1750-

talet förklaras av lakuner i materialet; häradstinget 1751 inställdes 

på grund av sjukdom och protokollen från tingen 1753—57 är inte be

varade. Den mindre nedgången på 60-talet korresponderar mot en sam

tidig nedgång av antalet hushåll. Halveringen av undersökningsområ

det medförde ingen större minskning av målen. Den inträffar istället 

på 1850-talet och förklaras av en förändring i domstolsproceduren 

med väsentligt förkortade tingsförhandlingar som följd. Den starka 

ökningen av antalet hushåll motsvaras alltså inte av en motsvarande 

ökning i antalet mål. 

Den nedre kurvan beskriver utvecklingen av antalet markanvändnings-

mål. För tydlighetens skull har ett särskilt diagram över utveck

lingen av dessa måls relativa andel gjorts. (Figur 3.14). 
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Fig 3.14 Andelen markanvändningsmål av totalantalet domboksmål 

I början av perioden upptas större delen av förhandlingarna vid hä

radsrätten av markanvändningsproblem, vilket fr a beror pa att an

talet mål då var litet. Från slutet av 1600-talet kommer så andelen 

att pendla kring 10%. Under perioden 1730-70 är andelen genomsnitt
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ligt som störst med ca 20%. Därefter sjunker nivån åter ner till om

kring 10% och stiger till en kortvarig topp vid mitten av 1800-talet. 

3.4.1 DELPERIODERNA 

I avsikt att underlätta analysen av undersökningsperioden med avseen

de på markanvändningen och åstadkomma en större överskådlighet, görs 

en indelning i fyra delperioder. Grunden för denna periodindelning 

är dels vad som sades i föregående avsnitt, dels markanvändningsmå

lens tidsmässiga fördelning. 

Av följande diagram (figur 3.15) framgår markanvändningsmålens tids

mässighet. Dessutom har kurvan över hushållen lagts in, varvid en 

ganska god parallellitet framträder. Avvikelserna förklaras på samma 

sätt som i figur 3.13) 

Bild 3.1 Stakning uppför älven.Teckning förf 
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Fig 3.15 Antalet markanvändningsmå1 och hushåll i Enontekis 

De fyra delperioder som kan urskiljas är någorlunda homogena med av

seende på tioårsfrekvensernas nivå. Delperioderna är: 

1 1660-1710, inledningsskedet med låga frekvenser men 

stora andelar av totalmaterialet. 

2 1730-65, relativt höga frekvenser av markanvändningsmål, 

vilka utgör en relativt stor andel av totalmaterialet. 

Utan 1750-talets lakuner i materialet skulle detta de

cennium sannolikt ha legat på ungefär samma nivå som 40-

talet. 
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3 1780-1809, markanvändningsmålens frekvenser har ungefär 

samma nivå som perioden innan. Andelen av totalmaterialet 

är mindre. 

4 1840-78, de genomsnittligt högsta frekvenserna under hela 

tidsperioden. 

I kapitel 4 som syftar till att diskutera rennomadismens karaktär och 

dess relationer till nybyggesverksamheten relateras analyserna i huvud

sak till de olika delperioderna. Syftet är bl a att skapa möjligheter 

för jämförelser mellan olika tidpunkter i olika avseenden. Av den an

ledningen är delperioderna även avgränsade så att de så långt möj

ligt täcker dynamiska skeden av undersökningsperioden. 

3.4.2 SKATTLAND SMÂLEN 

De högsta frekvenserna infaller under delperiod två. Under den förs

ta perioden utgörs drygt 2/3 av hela antalet ma-mål av skattlandsmål. 

För perioderna två till fyra är motsvarande siffror 72,40 och 7%. Sa-

mernas dominans i domstolsförhandlingarna från början och mitten av 

1700-talet bryts fullständigt under 1800-talet och särskilt under 

den sista delperioden. Skattlandsmålens fördelning framgår av följan

de figur (3.16). 
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Fig 3.16 Ska 11 landsmål och antalet nomadhushåll 

Det mest iögonfallande draget är sålunda de relativt höga frekven

serna under 1730- och 40-talen. Man kan vidare notera en svagt sti

gande trend från början av delperiod 2 fram mot 1800-talets början. 

1800-talet erbjuder en mer splittrad bild med varierande men sjunkan-
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de frekvenser. Då domineras sk-målen av en kategori, nämligen vild

rensjakt, varför man kan konstatera att 1800-talets första decennium 

är det sista, då sk-mål av mer varierande slag förekommer. 1810-talet 

framstår därmed som ett gränsskede. Även om nybyggare kan förekomma 

i skattlandsmål, så har endast kurvan över nomadhushållen lagts in, 

vilket ger möjlighet till flera intressanta iakttagelser. Om samerna 

skulle ha deltagit med ungefär samma frekvens i skattlandsmål över 

tiden så hade naturligtvis fördelningarna varit likartade. Så är dock 

inte fallet. Under delperiod 1 råder en god överenskommelse. Under 

den andra perioden är samerna relativt sett påtagligt aktiva. Mot 

slutet av 1700-talet kan man spåra en viss likhet i trenderna. Un

der den sista delperioden minskar skattlandsmålen mycket kraftigt 

medan antalet hushåll kraftigt ökar. Skattlandsmålen uppvisar m a o 

en karaktäristisk fördelning under var och en av de olika delperio

derna, vilket förhållande utgör en av utgångspunkterna vid analysen 

av delperioderna i nästa kapitel. 

3.4.3 NYBYGGARMÅLEN 

Nybyggarmålen uppvisar en fördelning, som i stor utsträckning är en 

omvänd spegelbild till sk-målen. Med undantag av 1760-talet är det 

fråga om måttliga frekvenser ända fram till 1790-talet. Efter de ob

servationsfattiga 1810- och 20-talen stiger frekvenserna brant under 

resten av undersökningsperioden samtidigt som sk-målen är fåtaliga 

(Figur 3.17). 
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3.17 Nybyggarmål och antalet nybyggarhushåll 

Även vid nybyggarmålen är jämförelsen med hushållens utveckling av 

stort intresse. En ganska överensstämmelse mellan målens tidsmässiga 

fördelning och hushållsutvecklingen kan man spåra under den andra 

delperioden, men sambandet är svagt. Mot slutet av 1700-talet under 

den tredje perioden ökar nybyggarnas genomsnittligt högst väsent
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ligt för att ytterligare öka under den fjärde delperioden. Nybyggar

nas aktivitet vid häradsrätten uppvisar nästan den spegelvända bil

den i jämförelse med nomaderna. 

Nybyggarnas ökande andel av markanvändningsmålen framstår kanske ändå 

tydligare av figur 3.18, där nybyggarmålens andel av markanvändnings-

målen relateras till nybyggarnas andel av hushållen. 
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Fig 3.18 Nybyggarhushållens resp -målens andel av samtliga hushåll 
resp markanvändningsmål 
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Kap 4. RENNOMADISMENS KARAKTÄR OCH RELATIONER TILL 
NYBYGGESVERKSAMHETEN VID SKILDA TIDPUNKTER 

4.1 Inledning 

I föreliggande kapitel skall rennomadismens karaktär"^och relatio

ner till nybyggesverksamheten vid skilda tidpunkter behandlas. 

I avsikt att på ett någorlunda överskådligt sätt överblicka händel

seutvecklingen har undersökningsperioden delats upp i fyra delperio

der. Dessa omfattar visserligen största delen av tidsperioden, men 

är så valda att de ändå ger möjligheter till jämförelse mellan de 

olika perioderna. Grunden för periodindelningen är, som tidigare 

nämnts, källmaterialets tidsmässiga fördelning. På denna grund har 

följande delperioder identifierats: 1. 1660-1709. 2. 1730-65. 

3. 1780-1809. 4. 1840-78. De avser att täcka de skeden, då prin

cipiellt viktiga förändringar i avseende på markanvändningen inom 

rennomadismen resp nybyggesverksamhet, inträffar. 

Redovisningen av markanvändningens karaktär under varje period görs 

primärt med utgångspunkt från rennomadismen. Det betyder att nybyg

gesverksamheten, i avseende på allmän status och struktur vid olika 

tidpunkter behandlas summariskt. Istället betonas relationerna mel

lan näringarna. Vad är härvidlag karaktäristiskt för varje period? 

I vad mån belyses den nyttjanderättsliga relationen till mark och 

resurser i domboksmaterialet? Kan man iakttaga en förändring i nytt-

janderätten? Hur förändras rennomadernas resursutnyttjande? Uttryc

ker förekomst av konflikter av olika slag oçh styrka denna föränd

ring? Det är frågor av denna art, som framställningen i föreliggan

1) Jag avser inte att behandla rennomadismen resp nybyggesverksam
heten med avseende på naturliga förutsättningar, brukningsmeto
der, avkastning etc, även om dessa faktorer i olika sammanhang 
omnämns i förbigående. Se härom i Tegengren, s 89 ff, Bylund, om 
bebyggelsens ståndortsbetingelser, s 266 ff, Cambell, kap III, 
Hultblad, s 136 ff, Manker 1963 m fl, Ruong 1937 m fl. 
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de kapitel avser att ge svar på. Vissa av frågorna leder in i mer 

eller mindre djupgående analyser av tolkningsproblem. I avsikt att 

illustrera dessa har jag försökt att i löpande text redovisa så myc

ket som möjligt av källmaterialet i form av citat och presentatio

ner ur häradsrättens protokoll. Diskussionen förs alltså utifrån be

lysande exempel ur källmaterialet. Den redovisningsmetoden under

lättar även för läsaren att bedöma underlaget för analyser och slut

satser samt förhoppningsvis inse svårigheten att nå fram till en

tydiga lösningar och svar på de ställda frågorna. 

I flera sammanhang används termerna skatte och krono. Detta sker sär

skilt vid diskussionen av de ofta svårlösta nyttjanderättsliga frå

gorna. Även om mitt syfte inte är att ägna dessa problem särskild 

uppmärksamhet är det omöjligt att förbigå dem i flera viktiga sam

manhang. Termen skatte används i detta arbete i enlighet med den 

definition av begreppet, som framgår av följande citat ur den utred

ning om samernas rätt som G Prawitz gjorde som bilaga till samernas 

sakframställan i det s k skattefjällsmålet 1966. 

11 termerna lappskatteland och skattefjäll. I båda in
går sammansättningsledet 'skatte'. För nutida människor 
ligger det väl närmast till hands att uppfatta denna be
ståndsdel i termen såsom en erinran om att samen betala
de skatt för landen och fjällen. Men för 1600-talets och 
1700-talets människor hade ordet 'skatte1 - särskilt just 
i sammansättningar - en mycket utpräglad juridisk-teknisk 
betydelse, nämligen att landet besatts med skattemanna-
rätt. Under dessa århundraden betalades grundskatt icke 
endast för skattehemman utan också för kronohemman och, 
ehuru med lägre belopp, av större delen av frälsehemmanen. 
Icke någon skulle ha kommit på idén att av den orsaken be
teckna dem som skattehemman eller skattejord. Också i sam
mansättningar användes ordet 'skatte' för att markera 
skillnaden mot krono- och frälse: Skattejord, skatte
fisken.... osv. Uttrycket lappskatteland och skattefjäll 
vittna därför om att man också från de svenska myndig
heternas sida länge jämställde dessa land och fjäll med 
den svenska allmogens skattehemman." 

"Fast egendom kan innehas med äganderätt (skatte- eller 
frälsemannarätt) eller vara av krono jordnatur (under 
allmän disposition eller under enskild disposition)1)." 

1) Se vidare Prawitz SS III, 1967 s 27 f. 
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Min avsikt är inte att försöka fastställa vilken tolkning av ägande-

begreppet, som kan anses mest relevant vid sekelskiftet 16-1700 och 

tiden därefter. Däremot anser jag det motiverat att belysa den rådan

de uppfattningen om vilken nyttjanderättslig bindning som vidlådde 

olika former av markutnyttjande och hur denna uppfattning med tiden 

kom att förändras. 

I vissa sammanhang används termerna skattvatten resp kronovatten. Med 

den förra termen avses sådana vatten som låg på ett skattland. Krono

vatten å andra sidan uppläts av kronan till vem som helst mot en viss 

avgift. 

4.2 Delperiod 1: 1660-1709 

Detta sista skede av Sveriges stormaktstid innebar för lappmarkernas 

vidkommande stora förändringar, som skulle få betydelse för utveck

lingen under 1700- och större delen av 1800-talet. Framförallt bör 

framhållas statens intresse för kolonisationen av lappmarken med 

svenska och finska nybyggare. Detta intresse manifesteras på olika 

sätt, ex vis i de båda lappmarksplakatens tillkomst 1673 och 95.(se 2. 

Lappskattereformen från år 1695 kom i hög grad att inverka på samer-

nas näringsutövande samtidigt som den markerade statens uppfattning 

om denna folkgrupps betydelse för såväl den regionala som nationel

la ekonomin. Dessa händelser innebar samtidigt en skiljelinje mellan 

en äldre tids förhållanden och en yngre med avseende på markutnytt

jandet i och med att de första nybyggarna börjar konkurrera med sa-

merna om resurserna. Detta avspeglas genom ett allt rikligare flö

dande källmaterial i vilken bl a förekommer ett ökande antal vid 

häradsrätterna avhängiggjorda mål rörande markanvändning i varieran

de former. 

Förutom etablerandet av de första nybyggena präglas perioden av de 

rättsliga sammanhang vari i första hand fisket figurerar, ex vis köp, 

försäljning och arv. I samband därmed diskuteras de nyttjanderätts

liga förhållandena, dels med avseende på samernas resp nybyggarnas 
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rätt till de nyttjade resurserna (som de uttrycktes av olika myndig

heter) . En central fråga i sammanhanget är om rätten avsåg marken 

som sådan eller endast därpå förefintliga nyttigheter.^ 

I samband med diskussionen om fiskets betydelse behandlas ytterligare 

en form av resursutnyttjande i undersökningsområdet, vilken var karak

täristisk för perioden nämligen tornedalsböndernas fiskefärder. Inte 

minst intressant härvidlag är myndigheternas syn på detta fiske. 

Diskussionen kring dessa ting dominerar redogörelsen för den första 

delperioden. Inledningsvis behandlas tornedalsböndernas resursutnytt

jande inom Torne lappmark, därefter köp, försäljning och arv av nyt

tigheter. 

4.2.1 KÄLLMATERIALET 

Källmaterialet från 1660-talet och framåt under perioden tilldrar sig 

intresse av flera skäl. Dels ger det i flera fall situationsbilder 

från tiden kring de första nybyggarnas ankomst, dels kastar det ljus 

över rådande nyttjanderättsliga förhållanden till fiskevattnen och 

i någon mån även till andra nyttigheter. 

Markanvändningsmålen under perioden uppgår i Enontekis till drygt 40, 

vilket, om man tar hänsyn till lakuner vissa år, gör ungefär ett mål 

per år. Totala antalet domboksparagrafer är ungefär 250, varav mark

användning små len sålunda utgör 16-17%. Ca 25 mål gäller fiske i olika 

sammanhang, varav omkring 10 avser tvister och avtal med bönder från 

Tornedalen. Relativt få mål rörande fiske utspelas mellan samer. I 

förhållande till sin andel av socknens befolkning, ca 90%, kan de 

därmed möjligen förefalla underrepresenterade, men å andra sidan del

1) För en närmare analys ur juridisk synvinkel av de äganderättsliga 
frågorna hänvisas till Prawitz, SS 1966 Samernas Rätt kap 4-6. 
Se även Prawitz SS III 1967 s 27 ff. 
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tar de antingen på kärande- eller svarandesidan i de flesta av de 40 

målen. Den större delen av fiskemålen gäller köp, försäljning och arv 

av fisken, medan några enstaka avser andra nyttigheter. Knappt tio 

mål handlar om nybyggen. 

I Wiklunds avskriftssamling återfinns för Jukkasjärvi 18 st mål röran

de markanvändning. Tio av dessa gäller fiske och i de flesta av des

sa samt i ytterligare ett par som avser andra nyttigheter figurerar 

bönder från Övertorneå socken. 

4.2.2 TORNEDALSBÖNDERNAS RESURSUTNYTTJANDE OVANFÖR LAPPMARKSGRÄNSEN 

Källmaterialet från slutet av 1600-talet återspeglar i stor utsträck

ning en äldre tids förhållanden. Ett framträdande drag härvidlag är 

fiskets stora betydelse, inte bara för samerna utan även för de förs

ta nybyggarna och andra, fr a bönder från Tornedalen, som visade in

tresse för lappmarken som exploateringsområde."^ 

Som tidigare nämnts gjorde bönder från Tornedalen, fr a Övertorneå 
2)  

socken , åtminstone från 1500-talet fångstfärder inom "Lappmarks 
3) 

RÅ" . Det huvudsakliga syftet för dessa färder var uppenbarligen 

fisket. De villkor som var förbundna med detta fiskande kom under 

perioden och i vissa fall långt senare, att bli föremål för tvister 

med såväl samer som nybyggare vid häradsrätterna i Jukkasjärvi, Enon-

tekis och Kemi lappmark. Torneböndernas motpart i flera av dessa 

tvister var dock snarare myndigheterna på olika nivåer än samerna. 

Det tidigare påtagliga intresset från statens sida för lappmarken, 

kom härvidlag att innebära förändringar för tornedalsbönderna. I 

detta avseende framstår slutet av 1600-talet som en brytningsperiod. 

1) Hultblad, s 124, Bylund, s 33. 

2) Övertorneå socken omfattade då större delen av Tornedalen ända 
upp till lappmarksgränsen. 

3) Se ex Db 1584. 
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Mot denna bakgrund anser jag det motiverat, att ge tornedalsböndernas 

resursutnyttjande ovan lappmarksgränsen en relativt utförlig redo

görelse över upplåtelseformer, nyttjanderättsliga problem och härads

rättens agerande. Diskussionen sker utifrån exempel ur domboksmateria

let för både Enontekis och Jukkasjärvi. 

När det gäller bedömningen av olika myndigheters syn på fr a torne-

dalsböndernas fiske i lappmarken, är det motiverat att hålla isär 

två kategorier av fiskevatten. Dessa är som tidigare nämnts skatte

vatten och kronovatten. Innan nybyggesverksamheten började ta fart, 

alltså fram till slutet av 1600-talet, nyttjades fiskevattnen i lapp

marken av samerna. För de vatten var och en fiskade i betalades en 

viss avgift (=skatt). Dessa skattvatten (som nyttjades) låg i all

mänhet på någons skattland. Genom urminnes hävd hade samerna i prin

cip företrädesrätt, dispositionsrätt eller vilken term man nu vill 

använda för innehavets styrka. Myndigheternas benägenhet att iaktta 

denna princip måste dock bedömas mot omfattningen av konkurrerande 

intressen (=nybyggare). Förutom skattvattnen fanns i lappmarken även 

ett antal vatten som kronan mot en viss avgift upplät till exempel

vis bönder från Tornedalen. Frågan om det i kameralt avseende före

låg någon skillnad mellan dessa kategorier av vatten lämnar jag där

hän. 

Samen Olof Peterson, som var länsman i Peldojärvi by, klagade 1667 

över att en bonde från Övertorneå försökte tränga honom från fisket 

i ett par sjöar (Ketkesuando och Perilajärvi strax ovan lappmarks

gränsen väst om Muonio älv). Svaranden hänvisade till ett gåvobrev 

från 1609"^ Rätten ansåg inte i sitt utslag brevet från 1609 som 

ett vägande skäl, utan fann i stället det faktum, att bonden och 

hans förfäder "av urminnes hava brukat bemälte träsk och därför ut

gjort taxan", motivera att parterna delade fiskevattnen lika. Det 

kan synas som om utslaget kan tolkas så, att kärandens företrädes

rätt till vattnet i och för sig inte ifrågasattes, men att torne

1) Brevet var utfärdat av Baltzar Bäck, som innehade titeln Ståt
hållare över Sjöfinnerne och hela Lappmarken. Fellman 1, s 283. 
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bondens hänvisning till urminnes hävd, som kan ha motsvarat drygt 

100 år, var ett så tungt argument, att man kunde tvinga kärande

parten att avstå halva fiskevattnet. Avgörande torde emellertid ha 

varit, att bonden betalat taxan för vattnet, som var ett kronovatten 

(ett s k skattlagt fjällträsk, jfr Bylund s 33). Härigenom ansågs 

han uppenbarligen ha samma rätt till fiske som vederbörande same un

der förutsättning att fisketaxan var betald. 

Det bör i sammanhanget påpekas att nämnden helt eller delvis bestod 

av samer, varigenom en samisk rättsuppfattning garanterades bli före

trädd (Jfr Hultblad, s 72). Jag är dock inte beredd att närmare för

söka utröna i vilken utsträckning detta kom att prägla utslaget i 

detta och andra liknande mål. 

Vad som även är svårt att yttra sig om är i vad mån ett utslag som i 

fallet från 1667 innebar en reträtt för någon part. Frågan har prin

cipiellt intresse men är som sagt svår att besvara. 

En nybyggare från Pello i Övertorneå socken, Mickel Jonson, ville 

vid tinget 1660 behålla det boställe vid Wondesträsk (sannolikt = 

Vuontisjärvi en dryg mil öster om Muonio älv), som han sade sig vara 

arvinge till. Fisket i träsket skulle han nyttja i lag med samma 

Olof Peterson som i fallet ovan. Nybyggaren avsåg dessutom att "sät

ta sig neder och bo i lappmarken". Vid tinget 14 år senare togs sa

ken upp igen: 

"Länsman i Peldojärvi Olof Peterson framtedde en dom av 
dato 3 febr 1660 angående en bonde från Torne och Pello 
by benämnd Mickel Jonson vilken hade lovat att sätta sig 
nedan och bo i lappmarken och bruka med samma lapp i lag 
uti Wondesträsk; detta bem:te bonde Mickel Jonson icke 
haver efterkommit, att sätta sitt boställe i lappmarken 
utan om våren i bästa fiskeleken reser han dit och bru
kar fisket så länge det pågår och sedan reser han utför 
till Övertorneå igen " 

Utslaget blev, att rätten genom kronoombudet förbjöd Mickel Jonson 

att "härefter avstå att bruka något fiske i lappmarken, vid böters 

utgörande". Han skulle vara tvungen att bosätta sig vid Wondesträsk 

för att få behålla fiskerätten. Vid tinget i Kittila 1681 anges 

Mickel Jönsom som boende vid träsket i fråga, varför han tydligen 

följde uppmaningen. 
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Hur skall detta utslag tolkas? Jag anser att mycket talar för följan

de tolkning: Termen boställe syftar på den mer permanenta fiskebo

sättning där Mickel företagit ansatser till ett nybygge. Motivet för 

det var alltså fisket. Det är även sannolikt att detta boställe låg 

på ett skattland under vilket hela eller del av Wondesträsk hörde. 

För att få behålla fiskerätten var Mickel tvungen att hävda skatt

landet (och dess nyttigheter!) genom ett mer permanent nyttjande. 

Kyrkoherden i Jukkasjärvi, Samuel Rhen, tillsammans med några skatt

lappar klagade 1638 över att ett antal bönder från Alkula by i Över-

torneå socken (ca 7 mil SO om lappmarksgränsen vid Torneälven) gjor

de dem intrång i fisket. Målet är intressant och förtjänar att i sto

ra delar återges: 

"Gamla män här i byn berättade (att) bemälde bönder hava 
begynt bruka fiskeri här sammanstädes, av det tillfälle, 
att enär forna tider birkakarlar eller handelsbönder res
te hit till Lappmarken med sitt gods och köpmansvaror då 
Torneå stad ännu intet funderad var. Då skola de haft med 
sig några stycken nät, med vilka de så länge fiskat som 
de där med sin handel påstått sig tillhåll hava haft, 
dock skolandes fiskevattnen varit dem då tillåtit av lap
parna för en billig lega att nyttja och bruka till be-
hagelig tid, men ingalunda att göra sig där av någon 
hävd, havandes i så måtto bemälde birkakarlars arvingar 
var efter annan gjort sig derutinnar legitimerade och 
delaktiga. Tillfrågades så en av bönderna huruledes han 
med sina kamrater har kommit så långt inom Lappmarks Rå 
att fiska? Vartill han svarade sig det intet veta, utan 
föregiver det han med sina kamrater årligen har måst ut
göra fisketaxan för träsken till Kronans befallningsman 
neder vid Torneå. 
Dessa stridiga parter blev omsider sålunda vänligen för-
likta att fiskevattnen bruka hädanefter alla tillhopa. 
För ett fisketräsk, Sautosjärvi, V) presenterandes den där 
avgående taxan till Kongl Maj:t och Kronan efter propor
tion 11 

1) Sautosjärvi är beläget NO om Jukkasjärvi kyrkby ca 7 mil ovanför 
lappmarksgränsen. Träsket kom att figurera i flera fiskemål. 
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Torneå stad grundades 1621, vid vilken tid birkarlarna spelat ut sin 

roll. De i målet relaterade fiskefärderna inträffade således i början 

av 1600-talet eller under senare delen av 1500-talet. Fiskerätten 

skaffade man sig mot en viss avgift till vederbörande same, tyd

ligen med förbehållet att "ingalunda göra sig där av någon hävd'1. 

Den på sådana grunder baserade fiskerätten kom så av senare genera

tioner Tornebönder att utnyttjas under hänvisning till en framvuxen 

sedvanerätt. Det bör även påpekas att de uppger sig betala fiske

taxan till Kronans befallningsman i Torneå och inte längre till sa-

men i fråga. 

En same från Siggevara (i Jukkasjärvi) hade 1691 instämt några bön

der från Tärendö för intrång i sitt fiske, samt hänvisade till en 

dom från 1618. Svarandena uppgav sig ha fiskat länge utan problem. 

Utslaget är konkret och kortfattat: Tärendöbönderna förbjöds att 

fiska mer i kärandens tillhöriga träsk och bruka hans skog och mark... 

Målet är mycket kortfattat och ger inte mer information än som fram

går ovan. Värt att notera är dock att Rätten i sitt utslag förbju

der Tärendöbornas vidare fiske och att kärandepartens besittnings

rätt till de nämnda nyttigheterna beskrivs med ord, som uttrycker 

en exklusiv nyttjanderätt. 

Vid jämförelse mellan målen från 1688 och 91 framstår följande tolk

ning som sannolik: I det första fallet kom parterna att dela på vatt

net och i fallet Sautosjärvi svara för fisketaxan i proportion till 

utnyttjandet. Vederbörande skattlandsinnehavare hade inga särskilda 

skäl att hävda en företrädesrätt i ett kronovatten. Till saken hör 

även att Sautosjärvi träsk tillsammans med de övriga sjöarna är till

räckligt stora för att mer än väl ha räckt till för flera fiskande. 

I målet från 1691 hade tärendöborna inga vägande skäl för sitt krav 

på fortsatt fiske. De hade heller inte betalt någon avgift direkt 

till samen ifråga (i "kärandens tillhöriga träsk"). Dennes företrä

desrätt till skattvattnet respekterades sålunda. Målet avgjordes av 

häradsrätten och inte av KB, vilket varit fallet om det gällt krono

egendom. (Prawitz SS III 1967 s 7). 
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Fig 4.1 Vägen över Finnmarksvidda.Fotoiförf. 

Ett par bönder från Niemi (ca 3 mil norr om Kengis bruk och ca 7 mil 

nedanför lappmarksgränsen) i Övertorneå tilltalades vid tinget i 

Jukkasjärvi 1694 angående sitt fiske i Sautosjärvi. Samerna genom om

budet befman Salomon Steigmar ville veta med vilken rätt Niemibönder-

na fiskade så långt inom "Lappmarkens Råmärken". Svarandena menade, 

att de och deras förfäder över 100 år "detta fiskeri utan någons 

klander och åtal brukat och possiderat", för vilket man till komman

de ting var villig att medföra någon slags bevisning. (Jag har inte 

funnit att det blev gjort). Rätten å sin sida menade att bönderna 

sedan skulle uppvisa denna bevisning för KB och fa dess resolution 

huruvida "bönderna eller lapparna skola vara berättigare och äga stör

re förmån till detta fisketräsks possiderande". 

Vid samma ting (Jukkasjärvi 1694) förekom ett parallellfall med ett 

par bönder från byn Alkula (1 mil söder om Niemi), vilkas rätt till 

fiske i bl a Kuoskosuando och Vittangisuando (sjöbildningar längs 

Torneälven) ifrågasattes. Från svarandesidan, liksom i fallet ovan, 

anfördes att dess förfäder i mer än 100 år brukat träsken och dess

utom därför skattat 1 1/2 lispund gädd till Kungl Maj t och Kronan. 

I de fem första fallen var Häradsrätten avgörande myndighet, men i 

de båda senaste hänsköts målen till KB:s slutgiltiga avgörande. 

Sjöarna Sautosjärvi, Kuoskosuando och Vittangisuando var helt eller 

delvis Kronovatten (skattlagda fjällträsk) vilket förklarar hänvis
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Den grundläggande tvisten avsåg dock vem, som egentligen hade före

trädesrätten till fiskevattnen. Samerna ansåg sig som de rätta ägarna 

och ville emot samma avgift, som bönderna erlagt, behålla och nyttja 

vattnen. I KM:s Instruktion för landshövding Douglas och lagman Buhre, 

vilka ingick i skattläggningskommissionen, redovisas dessa besvär 

från Torne- och Kemissamer angående tornedalsböndernas fiske (Fell-

man IV nr 120 p 9). 

Man klagade över att tornedalsbönder hade tillägnat sig några träsk, 

som låg inom Lappmarks Rå. Samerna hade upplåtit träsken mot en viss 

avgift, men sedan bönderna "berörde träsk en tid för lego hävdat, 

hade de tagit på sig en viss taxa årligen att utgöra till kronan, på 

det de sålunda skulle få bli i rolig possesion av samma träsk11, vil

ka samerna nu ville ha tillbaka. 

KM uppdrog åt landshövdingen att tillsammans med lagmannen göra en 

noggrann undersökning om detta fiske. Man skulle ta reda på var fis

kena låg i förhållande till lappmarksgränsen, om samerna kunde av

vara fisket, hur bönderna kommit över fiskena samt övriga omständig

heter kring deras fiske. KM ville även ha Kommissionens bedömning av 

vilken part man ansåg skulle ha dispositionsrätten till fisket, el

ler närmare bestämt vilken lösning, som bäst gynnade Kronan. 

Kommissionens synpunkter resulterade i Kammarkollegiets uttalande i 
2 )  

sitt protokoll av den 5 juni 1695, där bl a följande anförs: 

1) Bylund, s 33 f; Prawitz, SS III, s 9; Holmbäck, s 47. 

2) FelIman IV, s 278 ff. 
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"....tyckandes Collegium, att det är rättwijst och syftar 
jämbwäl på Kongl Maij:ts interesse, hemställandes man alt-
så Kongl Maij:ts behag, om icke ordres måtte afgå till 
Landshöfdingen, att låta Landsbetiente informera sig här
om, jämwältaga Rågångarne i besicktning, och der the fin
nas innom Lappmarkens gräntsor, att Lapparne då derföre 
skattläggas, hällre än några bönder, som widt derifrån af-
lägsne äre....11 

Utslaget är klart nog med avseende på vem som skulle skattläggas för 

fiskevattnen. Man fann det även förenligt med kronans intressen. Däre

mot är det osäkert hur KM:t ställde sig till samernas äganderätt. Jag 

anser inte att begreppet "skattläggas11 här givet uttrycker myndig

heternas uppfattning att det förelåg en äganderätt. Det förefaller 

snarare vara så att man från statens sida menade att samerna som 

lappmarkens inbyggare borde förbehållas nyttjanderätten till fiske

träsken och följaktligen skattläggas för desamma. (Jfr avsnitt 2.3.1). 

De ovan relaterade målen hade samer som kärandepart, vilket var det 

regelmässiga förhållandet. Dock förekom att även tornebönder agerade 

kärandepart i slutet av 1600-talet, vilket speglar dels med vilken 

styrka de hävdade sina intressen i Lappmarken, dels på vilken fast 

grund de ansåg att dessa intressen vilade. 

Vid tinget 1688 i Jukkasjärvi klagade några Tärendöbor över att sa

mer från Jukkasjärvi gjorde dem intrång i fisket. Enligt en resolu

tion från tinget i Övertorneå 1687 skulle "Lapparna inte göra Tären-

döborna intrång i deras fiske och skog". De omstridda nyttigheterna 

låg ovanför lappmarksgränsen. Svarandeparten bodde vid Vettasjärvi 

en dryg mil innanför lappmarksgränsen och hävdade, att "det är de

ras gamla bruk och hävd" och Tärendöbönderna hade endast lov att mot 

lega bruka fiske och skog. Samerna ville nu formellt göra sig till 

de rättmätiga ägarna. (Målet uppsköts men togs inte upp igen). 

Ett eventuellt utslag skulle sannolikt ha innneburit, att parterna 

fick dela fiskevattnet. Detta var ett kronovatten, varför man knap-
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past kunde hindra Tärendöbornas fiskande, så länge de betalade taxan. 

De hade också stöd i resolutionen från 1687. 

Samen Lars A Marakatt i Suondavara klagade 1701 över att några bön

der från Turtola by (ca 20 mil söderut vid Torne älv) gjort honom 

intrång med fiskande i träsket Paitasjärvi, som låg 5 mil innanför 

lappmarksgränsen. Träsket var lagt under Marakatts skattland. Föru

tom att svaranden i utslaget tills vidare förbjöds fiska i sjön i 

fråga, utsattes även ett vite på 40 m silvermynt, tills "de bevisat 

sig ha någon rätt". Man kan här konstatera, att häradsrättens utslag 

avsåg att skydda skattlandsinnehavarens rättigheter, men att man 

trots det omtvistade träskets läge på kärandens skattland gav svaran

departen möjlighet att bevisa sin rätt. Detta kan tolkas så, att 

häradsrätten inte ansåg det uteslutet att bönderna skulle kunna ha 

fiskerätt i ett träsk, som hörde under ett skattland. Ronsekvensen 

blir i sa fall för skattiandsinnehavaren att hans företrädesrätt 

till fiskevattnen inte var självklar. Man kan även uppfatta rättens 

uttalande som retoriskt: Tornebönderna förväntades inte kunna pre

stera bevis för någon fiskerätt. Den senare uppfattningen får stöd 

i ett domslut från 1702. Målet gällde en fisketvist mellan Sunda-

varasamer och Kittiläbönder. (Kittilä är en del av Kemi lappmark 

ca 10 mil sydost om Sundavara). Rätten ansåg att parterna kunde fis

ka tillsammans, medan de vatten som befann sig på kärandens skatt

land var "enskilda11. Detta är f ö det första målet i Enontekis, där 

termen skattland förekommer. 

Vid sidan av fisket som främsta motiv för tornedalsböndernas långa 

färder till lappmarken, förekom även andra nyttigheter som lockade. 

Bland de fataliga malen av denna art ges nedanstående som exempel. 

Erik Tomason fran Muonionaniska, några mil söder om lappmarksgränsen 

vid Muonioälven, ville vid tinget i Jukkasjärvi 1683 ta upp ett nytt 

boställe vid Låutensuando (?) vid Lainio "helst för hölands skull, 

då ingen brukar detta ställe". Han deklarerade, att han inte skulle 
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göra samerna något intrång i deras gamla fiskebruk, samtidigt som 

han hänvisade till 1673 års lappmarksplakat och ville ha frihetsår. 

Tomasons avsikt var således att anlägga ett nybygge, till vilket han 

även fick KB:s tillstånd. 

Året därefter förbjöds några bönder från Junosuando att göra intrång 

i Siggevara bys skog och fiskevatten. Nämnandet av skogen syftar här 

närmast på jakt. 

4.2.2.1 Summering 

Tvistemål mellan samer från Enontekis-Jukkasjärvi och bönder från 

Övertorneå socken har en tidsmässig koncentration till 1600-talets 

sista decennier som är anmärkningsvärd. Av de ca 25 målen i denna 

kategori fördelar sig de flesta på denna period. Av de 10 målen i 

Enontekis inträffar ett 1701, övriga nio före 1675. De nio målen i 

Jukkasjärvi förekommer samtliga mellan 1680 och 94. Efter 1700 före

kommer liknande mål endast vid ett fåtal tillfällen, 1727 och 1784, 

vilka dock är principiellt viktiga (se 

Denna tidsmässiga koncentration bör ses mot bakgrunden av Kronans 

aktiverade lappmarkspolitik vari ingick både ett skyddande av samer-

nas intressen och en stimulering av nybyggesverksamheten. Härvid kom 

lappmarksgränsens karaktär av demarkationslinje mellan näringsutövan

de, som hade sin förankring ovan resp nedan denna gräns, att marke

ras. Detta gav samerna ökade möjligheter att med framgång hävda si

na intressen, samtidigt som det föranledde tornedalsbÖnderna till en 

ökad aktivitet vid häradstingen i Enontekis och Jukkasjärvi. 

Ett bestående intryck, som infinner sig, vid genomgång av samtliga 

mål i denna kategori är att häradsrätten utgick ifrån ett allmänt 

samiskt hävdande av resurserna, varefter man i varje enskilt fall 

tog ställning till på vilken grund andra personers resursutnyttjan

de vilade. I de fall fisket var av krononatur och taxan vederbör
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ligen erlagts förelåg rättighet för tornedalsbönder att bedriva fis

ke i lappmarken, vilket på denna grund skett sedan 1500-talet. I 

sådana fall underställde häradsrätten avgörandet till KB. Den nämnda 

kursändringen av statens lappmarkspolitik innebär i avseende på tor-

nedalingarnas fiske en väsentligt mer restriktiv hållning, vilket 

som nämnts kan avläsas i att tvistemålen mellan tornedalsbönder och 

samerna i Torne lappmark om fisket praktiskt taget upphör. Detta 

sammanhänger självfallet även med den andra delen av lappmarkspoli

tiken, nämligen nybyggesverksamheten. 

I de fall tvistemålet gällde vatten, som låg på ett skattland och 

till vilket följaktligen vederbörande skattlandsinnehavare ansågs 

ha företrädesrätt, var häradsrätten avgörande instans och någon un

derställning till KB skedde inte. Det kan noteras att termen skatt

land inte förekommer i materialet under denna period. 

Beträffande tornedalsböndernas fiske ger materialet ingen upplysning 

om vilken omfattning deras fiskande ovan lappmarksgränsen hade. Hur 

vanligt var det att bönder från tornedalen for upp till lappmarken 

för att fiska? Det skulle behövas en särskild studie för att ge svar 

på den frågan, liksom deras egen tillgång på fiskevatten, som bak

grund och motiv till dessa fiskefärder. 

Exploateringsavstånden till fiskena i Enontekis varierade mellan 16 

och 30 mil, i Jukkasjärvi mellan 5 och 14 mil. Genomsnittsavståndet 

i Enontekis är mer än två gånger större än i Jukkasjärvi. I jämförel

se med älvdalarna längre söderut är exploateringsavstånden i Torne

dalen vanligen flera gånger längre. (Bylund s 61 f). 

Varför accepterade man så mycket längre avstånd till Enontekis? Av

görande faktor därvidlag var, att Muonio-Könkämä-dalen i egenskap 

av gammal handelsled, blev tidigt känd av tornedalsbönderna och att 

älvdalen var lättfaren, älven grund och med få naturliga hinder jäm

fört med Torneälvens (ovanför Kengis bruk) och Kalixälvens vatten
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system. Hoppe (s 33 ff) påpekar betydelsen av den i Tornedalen ut

vecklade färdigheten att staka uppför forsar och lugnvatten. Detta 

färdsätt belyser den goda framkomligheten i berörda älvar. Vid färd 

utför älven spelar avståndet mindre roll. Slutsatsen blir alltså att 

betydelsen av det faktiska avståndet, i mil räknat, reduceras väsent

ligt. Skillnaden i tidsavstånd inskränker sig till en eller annan 

dag, vilket inte spelade någon större roll om fiskeresan totalt tog 

ett par veckor i anspråk. 

Det har visats att fisket i vissa sjöar fortlevde från generation till 

generation ända från birkarlarnas tid och långt ner i 1500-talet. Här

vidlag är det ingen skillnad mellan Enontekis och Jukkasjärvi, som 

skulle kunna förklara den tidsmässiga fördelningen av fisketvister

na. 

Materialen i de båda socknarna grupperar sig efter varandra på ett 

synbart entydigt sätt. Emellertid är materialet litet, varför det 

knappast är meningsfullt att pressa det på mer information än det 

kan ge. Koncentration till 1600-talets sista decennier är dock tyd

lig nog och markerar för torneböndernas vidkommande, att deras fiske, 

i andra vatten än de kronan ansåg sig ha dispositionsrätt till, till 

stor del upphör. Detta faktum sammanfattas vid tinget i Jukkasjärvi 

1702: 

"Men som landshövdingen välb H:r Johan Graan den 31 juli 
1678 förbjudit bönderna träskfiskenas bruk med lapparna 
vid 40 m:s silvermynts straff och Kungl Maj:t medelst 
dess allernådigste resolution av den 8 juli 1695 i nåder 
gottfunnit, det lapparne hellre än bönderna, som bo långt 
därifrån, för sådana inom lappmarkens rå belägne träsk, 
blevo skattlagde 11 

4.2.3 KÖP,FÖRSÄLJNING OCH ARV AV NYTTIGHETER 

Vid tinget 1671 i Enontekis lät nybyggaren Måns Mårtenson i Mononiska 

(=Muonionaniska)!!andra gången opbjuda halvparten av fiskerierna i 
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Karesuando och dess underliggande träsk samt alla ängsland och till

fällen vid Karesuando". Allt detta hade Måns i sin tur köpt av Henrik 

Nilson i "Enotäckes och Sondavara by" den 7 febr 1670. 

Måns var alltså från Muonionaniska i norra Övertorneå socken och 

hade 1670 köpt de nyttigheter som behövdes för det nybygge han avsåg 

att ta upp vid Karesuando. Orsaken till att han vill sälja hälften 

av de nyligen inköpta ägorna är inte klarlagd. Säljaren, Henrik 

Nilson, är också nybyggare och torde ha anlänt några år tidigare. 

Sannolikt- hade Henrik i sin tur köpt fiskevatten och ängar av någon 

skattlandsinnehavare. 

Att fallet ovan inte var unikt framgår av ett liknande mål vid sam

ma ting, där nybyggaren Peder Hindersons änka, Agneta Hindersdotter 

i Tullingesuando (=Kuttainen) ville sälja de ängsland under "Tullinge-

suando lydande", som hon 1669 köpt av Peder Erson och av Olof Hanson 

i Suondavara 1670. Erson och Hanson var samer och Erson dessutom in

nehavare av skattlandet Tullingesuando, där så småningom byn Kut-

tainen kom att växa fram. I överenskommelsen mellan nybyggaränkan och 

Peder Erson ingick även en indelning av Tullingesuando träsk. 

Dessa transaktioner skedde före det första lappmarksplakatets till

komst 1673. Även efter detta år förekom det vid de fåtaliga nybygges

anläggningarnas tillkomst att nybyggaren tvingades köpa sig fiske

vatten av någon skattlandsinnehavare. "^Detta förfarande kan lämp

ligen jämföras med sameallmogens uttalande 1671. I en förfrågan, 

som sannolikt ingick i förarbetena till plakatet, huruvida man kun

de inrymma flera personer till sig, "att fika och fara i deras skog 

och fiskevatten? De svarade enhälligen, att om här flera personer 

in på deras ringa ägor boflytta och sig intränga skulle, se de sig 

ej annat före, än de av hungersnöd måste alldeles försmäkta". 

1) Ex Enontekis 1699. 
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Vid tinget i Enontekis 1666 förekom följande mål: 

Mickel i Suondavaara hade köpt 1/4 av träsket Edivaimo (=Idivuoma). 

Arvingarna till innehavaren av träsket klandrade dock köpet och hän

visade till sin arvsrätt för att få köpet upphävt. Häradsrätten stöd

de denna uppfattning varför Mickel inte fick behålla sin del, vilken 

arvingarna istället fick lösa in. 

En same från Tingevara i Jukkasjärvi instämde 1686 en bygranne för 

intrång i föräldrarnas egendom i fiskevatten och skog vid Soutajärvi 

(vid byn Skaulo). Svaranden hade köpt en del av ägorna av kärandens 

fader. Efter hänvisning till arvsrätten blev rättens utslag att han 

fick köpet upphävt. 

Liknande fall förekom i flera fall, ex Jukkasjärvi 1680, 86, Enon

tekis 1682 och 91. Det förelåg alltså arvsrätt till dessa nyttig

heter och det är häradsrätten som är avgörande instans. För Enon

tekis förekommer inte skattland i denna typ av mål före 1700, men 

det framstår dock som klart att de omtvistade nyttigheterna hörde 

till olika skattland. Rättens utslag i arvsfrågorna, som innebar ett 

hävdande av hembudsrätten är i enlighet med ärvdabalken, landslagen."^ 

4.2.4 ÖVRIGA TYPER AV MARKANVÄNDNINGSMÂL 

Antalet mål rörande markanvändning i olika former är så pass begrän

sat under perioden att de slagits samman under en rubrik. 

Av de ca 25 mål i Enontekis och Jukkasjärvi, vilka kretsar kring ägan

de av mark och nyttigheter, avser de flesta fallen fiske eller kom

bination land och fiske. I några mål är nyttigheten "ängsland" och 

i ett enda fall jakt; Suondavarasamer anklagar bönder från Över-

torneå socken för att ha skjutit vildrenar inom lappmarksgränsen. 

När ängsland figurerar i protokollen är det naturligen i samband 

1) Se Prawitz SS III 1967, s 5 ff. 
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med nybyggesanläggningar. Försäljning av ängsmark till en nybyggare 

vållade i allmänhet inga problem, för så vitt inte säljarens släk

tingar eller arvingar kom att intressera sig för den sålda marken-

nyttigheten. 

I några principiellt viktiga mål, där en nybyggare, med stöd av hä

radsrätt och resolution från KB, röjt ängsmark, ofta på ett skatt

land, uppstod tvister mellan skattlandsinnehavaren och nybyggaren. 

I detta avsnitt skall redovisas ett sådant exempel. 

Sundavarasamen Jakob Jonson stämde 1694 nybyggaren Måns Mårtensons 

arvingar beträffande ett ängsstycke, som låg på kärandens skattland 

och ville bli erkänd som "legittimus posessor11. Svarandeparten hän

visade dock till KB:s resolution av 2 mars 1682, vari Måns Mårtenson 

eller hans arvingar tillförsäkrades rätten att "såväl (till) detta 

som flera ängsstycken, som han kultiverat, uppbrukat och av stubb 

och rot uppröjt, skola de oklandrade få nyttja till gagn och godo 

helst efter det lappen Jacob Jonson sådana ängsstycken till sig in

gen nytta eller fördel bruka kan. Utan den som därav hästar och an

nan boskap föda måste som dessa och andra finnar, som på KM:ts 

tillåtelse sig här i Lappmarken nedsatt hava....11 

Detta är ett relativt tidigt exempel på intressekonflikt mellan skatt

lands innehavaren och nybyggaren. Utslaget är i linje med kronans kolo

nisationspolitik. Protokollet ger ingen upplysning om orsaken till 

att Jacob Jonson dröjde i 12 år med att överklaga resolutionens in

nehåll. Möjligen hade han^planer på att själv ta upp ett nybygge på 

skattlandet, men man kan inte av detta utslag dra några säkra slut

satser, om skattlandsinnehavaren blev förfördelad i något avseende. 

Han övertog skattlandet efter sin far Jöns Nilson (jfr db 1703 §10) 

och kunde sålunda åberopa arvsrätt men lyckades inte upphäva ett be

slut om annans markanvändning på skattlandet. 

Detta mål kan knappast tolkas på annat sätt än att KB ansåg skatt-
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landsinnehavarens rätt till landet inte vara starkare än att en pre

sumtiv nybyggare kunde ges tillgång till de av skattlandets nyttig

heter, som innehavaren inte ansågs ha behov av. Dennes ägande-nytt-

janderätt gällde alltså inte landet som sådant utan de därpå före

fintliga nyttigheterna som han "efter sin närings art" nyttjade. 

4.2.5 SAMMANFATTNING AV DELPERIOD 1 

Perioden präglas av fr a två företeelser: tornedalsböndernas fiske 

och de första nybyggesanläggningarna. 

Tornedalsböndernas fiskande ovanför lappmarksgränsen hade traditio

ner som gick långt tillbaka i tiden. Vid slutet av 1600-talet började 

dessa fiskefärder att ifrågasättas. Samer klagade över intrång i fis

ket från böndernas sida. De ofta omfattande diskussionerna i dessa 

mål om resp parts fiskerätt och dess hävd, tvingade snart härads

rätten till ett principiellt agerande. Man skilde på krono- och 

skattevatten. Till skattevattnen, som alltså låg på skattland i de 

flesta fall, hade skattlandsinnehavaren företrädesrätt. Mycket ty

der även på att sådana vatten av samerna betraktades som innehava

rens eller möjligen lappbyns egendom. ̂  

Frågan om vilket motiv vederbörande myndighet hade att respektera 

samernas rätt måste ses mot bakgrunden av lappmarkspolitiken. Vid 

slutet av 1600-talet var kronans intresse främst knutet till nybyg

ge s verk samhet en. Detta fick sitt uttryck i att man från kronans si

da började bli mer restriktiv mot tornedalsböndernas fiske i lapp

marken. Dess resurser borde förbehållas de som bodde där nämligen 

samerna och presumtiva nybyggare, som ville slå sig ner där; inte 

för mer tillfälliga exploatörer. Principen om skattlandsinnehavarens 

företrädesrätt till fiskevatten kom knappast att ställas på sin spets, 

1) Prawitz SS III, 1966, s 152 ff. 
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genom att det konkurrerande intresset om fiskevattnen ännu inte vuxit 

sig tillräckligt starkt. 

Markanvändningsmålen (ma-målen) är rumsligt koncentrerade till den 

sydöstra delen av socknen. Det förklaras av att de första nybyggena 

etablerades där, i Sundavara by. Där låg även de fisketräsk, som 

figurerade i tvisterna med tornedalsbönderna. Den till antalet skatt

lappar största byn, Rounala, förekommer nästan inte alls i marktvis

ter. Hur tolka det? Får det några konsekvenser för möjligheten att 

utifrån domboksmaterialet bedöma en näring? Genom de första vid hä

radsrätten förekommande markanvändningsmålen vet vi en hel del om 

markutnyttjandet inom Sundavara by. Vad vet vi om Rounala? Varför 

har inga mål registrerats därifrån? En tänkbar förklaring är följan

de: Inom lappbyn utgjorde marktvister i praktiken fördelnings

problem, vilka löstes i enlighet med en sedan gammalt etablerad rätts

praxis. Detta skedde inom sitans eller byns ram. Kontaktén-konfronta-

tionen med nybyggare och tornedalsbönder resulterade omedelbart i o-

lika slag av markanvändningsproblem, vilka nödvändiggjorde en hän

vändelse till den av staten sanktionerade rättsvårdande instansen, 

häradsrätten. 

Antagligen skedde efterhand ett överförande av även de "interna" mark

tvisterna till häradsrätten, vilken så övertog de funktioner, som 

lappbyn hade i enlighet med en äldre samisk rättspraxis."^ 

De första kontakterna mellan samerna och nybyggarna gav bl a upphov 

till mål, som belyser de nyttjanderättsliga förhållandena. Det sam

manhängde med att nybyggaren kunde tvingas köpa en större eller mind

re del av de nyttigheter, som skulle utgöra grunden för nybygget. 

De registrerade målen visar att sådana transaktioner ägde rum i sam

band med etablerandet av de första nybyggena. Eftersom de var myc

ket få är det knappast meningsfullt att diskutera om detta var det 

1) Se Hultblad, s 72. 
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vanliga förfaringssättet. Det är dock av vikt att sådana mål före

kommer både före och efter det första lappmarksplakatet. Säljare var 

de skattlandsinnehavare på vars land de eftertraktade nyttigheterna 

låg. Detta förhållande pekar på att skattlandsinnehavarna betraktade 

sig som ägare av nyttigheterna i fråga. Detta "ägandes" egentliga 

natur är sannolikt omöjligt att avgöra. Faktum kvarstår dock att ve

derbörande skattiandsinnehavares rätt att försälja de nyttigheter, 

som fanns på hans skattland, inte ifrågasattes av kronan. 

Att nyttigheterna ansågs starkt knutna till innehavaren och hans fa

milj framgår av att de kunde ärvas samt köpas och försäljas. 

4.3 Delperiod 2: 1730-65 

4.3.1 INLEDNING 

Denna period har väsentligen annan karaktär än perioden innan. Torne-

dalsböndernas fiske ovanför lappmarksgränsen har till största delen 

upphört, för att i början av 1750-talet i princip förbjudas i och 

med lappmarksgränsens formella konstituering. De få målen från 1730-

och 40-talen i denna kategori har direkt anknytning till mål under 

den första perioden. Detsamma gäller de mål som avser köp, försälj

ning och arv av nyttigheter. 

Protokollen har i hög grad differentierats på fler varianter av de 

rättsliga sammanhang, där de olika nyttigheterna kan förekomma. De 

enskilda protokollen är genomsnittligt utförligare, antalet paragra

fer större och följaktligen den totala textmassan betydligt mer om

fattande. Allt detta är ägnat att spegla en mer komplicerad verklig

het och en ökad aktivitet på olika områden. Det gäller inte bara så

dana nyttigheter som fiske, jakt och bete utan även handel och kom

munikationer. 
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Det totala antalet domboksmål under perioden uppgår till omkring 566, 

varav ma-målen utgör ca 115 eller 20%. Med hänsyn tagen till lakuner 

i materialet på 1750-talet (1751, 53-57 = 6 år), motsvarar det tre

fyra ma-mål om året. Jämfört med perioden innan gör det en tre-fyra-

dubbling av den genomsnittliga årliga frekvensen. Andelen ma-mål 

ökade endast några procent. I Wiklunds avskriftsamling återfinns för 

Jukkasjärvi ett tjugotal ma-mål, vilka i flera fall är av stort in

tresse. 

I fortsättningen redovisas förekomsten av de olika nyttigheterna. 

4.3.2 SKATTLAND SMÄLEN 

4.3.2.1 Fisket 

Fisket figurerar under perioden i 25 mål, vilka är tämligen jämnt 

fördelade över åren. De allra flesta målen består av tvister angåen

de intrång eller krav på delaktighet i fiskevatten. Det hindrar dock 

inte, att de kan ha mycket skiftande innehåll. I 21 fall återfinns 

samer både på kärande- och svarandesidan. I ett fall är en torne-

dalsbonde kärandepart. Övriga tre mål utspelas mellan nybyggare el

ler nybyggare och tornebönder. 

En bonde från Turtola (13 mil nedanför lappmarksgränsen vid Torne

älven) krävde 1734 att få Paitasjärvi (ca 2 mil ovan lappmarksgrän

sen SV om Muonio älv) träskfiske " i Ogälde possiderande och obe-

hindrade nyttjande under sitt hemmansbruk11. Svaranden, samen Nils 

Marakat, i Suondavara, som även fiskade i träsket, hänvisade till 

häradsrättens utslag från 1676 till "styrkande av dess skatterättig

het till berörda träskfiske och att det av ålder skall lytt under 

hans skattland". Marakat hänvisade dessutom till ett utslag från 

1701, där hans far klagade över intrång från en Turtolabonde och 

andra bönder, med resultat, att dessa vid vite av 40 m smt blev för
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bjudna att med vidare fiske i Paitasjärvi tillfoga Marakat någon 

skada. 

Turtolabonden å sin sida menade, att Marakat inte borde kunna skaffa 

sig större rättigheter i fisket än hans förfäder haft. Marakat och 

andra lappar borde därför tillhållas att avstå från vidare fiske där. 

Bonden anförde även att, man redan 1701 sen 100 år tillbaka hade bru

kat träsket och årligen skattat ett lispund gädda. 

Utslaget går i Marakats favör och Turtolabonden förbjuds vidare fiske 

i sjön. 

Målet anknyter till den förra tidsperioden och är bl a intressant med 

avseende på häradsrättens alltmer restriktiva syn på tornedalsbönder-

na. Det omtvistade träsket var i och för sig tillräckligt stort för 

att rymma fler fiskande. Turtolabönderna uppgav sig ha fiskat i träs

ket under hela 1600-talet och för detta betalt skatt. Om denna upp

gift är riktig borde träsket ha varit ett kronovatten. Kärandens ut

talande, att Marakat inte borde kunna skaffa sig större rättigheter 

i fisket än hans förfäder haft, syftar just på det. Som visades i 

förra avsnittet, hade tornebönder fiskerätt i skattlagda fjällträsk 

mot att man betalade taxan. Med denna förutsättning var deras fiske

rätt i princip lika stark som lappmarksbornas. 

Utslaget från 1701 synes å andra sidan peka på, att det rörde sig om 

ett vatten, som hörde under ett skattland och i sådana fall fiskade 

skattlandsinnehavaren med företrädesrätt. 

Hur skall nu dessa skenbart motstridiga utslag tolkas? För det första 

kan man konstatera, att häradsrätten avgör målet. Detta tyder på att 

i varje fall en del av Paitasjärvi"^hörde under skattlandet med sam

1) Hackzell skriver 1738 i sin Beskrivning om Torne lappmark "att i 
Enontekis förekommer inga särskilda taxerade fiskerier utom Paitas
järvi, Muotkajärvi, Aunisjärvi och Idivuoma träsk, vilka av några 
bönder i Övertorneå brukas, varför de en viss taxa till Kronan er-
lägger, utan nyttjas de övriga av nybyggarna, men största delen 
av lapparna utan vidare avgift än deras ord.skatt " tr Fell-
man I, s 113. 
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ma namn, vilket skulle bekräfta Marakats skatterättigheter. Det är 

mycket möjligt att den samiska nämndens uppfattning varit vägledande 

härvidlag. Därom vet vi dock ingenting. Det är svårare att inse vad 

tornedalsbonden avsåg med sitt käromål. Det är möjligt att man från 

det hållet helt enkelt ville få principens tillämpning prövad ännu 

en gång efter utslaget i målet 1727, vilket är att betrakta som ett 

parallellfall. Där hänvisade samerna till det kända kungliga brevet 

från 1584 (se Fellman III, s 84) vari bl a uttalades att "förenämde 

lappar som boo uti Sondowara by och inga andra måge och skola niuta, 

bruka, fika och fara de ägor som ligga inom berörde Songamuotka rå 

uti lappmarken 11 

Saken avgjordes således egentligen redan 1701, och det aktuella må

let förefaller vara en följd av, att myndigheterna under 1700-talet 

kom att återgå till den principiella syn, som redovisades 1584. 

I sammanhanget bör dock framhållas ett mål från 1733, där en bonde 

från Övertorneå var uppförd på restlängd på Landskontoret för fiske

taxan under åtta år i sjön Idijärvi (vid byn Idivuoma). Bonden ville 

slippa taxan "eftersom han intet skall bruka fisket". Detta mål över

lämnades till KB för avgörande."^ 

Skattlandsinnehavaren Olof Baasi i Suondavara, uppvisade 1733 härads

rättens utslag från 1687, vari Mattolajärvi tillräknades hans för

fäders boställe. Samma år fick han "endast och allena inrymning 

derutinnan" (torde syfta på bostället=skattland) av kronobefallnings-

mannen. Mot den bakgrunden fick Olof Baasi rättens uttalande, att 

han blir "därvid konserverad emot varje intrång; i synnerhet var 

Karesuando grannar och nybyggare vid laga straff förbjudna att göra 

honom därutinnan någon åverkan " 

1) Se not 1 föregående sida. 
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Två samer från Rounala tvistade 1734 om ett träsk, Pettikajärvi, i 

vilket käranden Lars Jousu ansåg sig ha lidit intrång och menade att 

träsket ifråga hörde under hans skattland. Rauskasvuoma, som hans 

fader alltid brukat och skattat för. Vittnen ansåg dock, att sjön 

hörde under skattlandet Naimackavuoma, för vilket svarandens, Mårten 

Herrman, far och förfäder skattat. 

När svarandens far av fattigdom måste bege sig till Västersjöstranden 

övertog sonen fiskerätten. Han hade även fiskat i det omtvistade träs

ket utan klander från kärandens far.... Kärandeparten fick vika un

der det vanliga hotet om bestraffning för vidare intrång. 

Häradsrättens syn på fiskevattnens kamerala natur framgår klart av 

följande exempel från 1735. Samerna Per och Nils Marakat i Suonda-

vara kärade till nybyggaren Per A Kuttainen i Tullingesuando (Kut-

tainen by) angående hälften av ett fisketräsk, Rautosjärvi, vilket 

bröderna Marakat ville "få igen under deras bostad och skattland11. 

Träsket var pantsatt av deras far för mer än 20 år sedan till sva

randens svärfar för 20 daler kopparmynt, vilken summa de inte an

såg sig behöva betala, eftersom träsket brukats så länge och av fle

ra släktingar till Kuttainen. Denne redovisade olika argument för att 

han borde få fortsätta fisket. 

I sitt utslag "prövar Rätten sig icke vara befogad emot Kungl Maj:ts 

förordnande om skattskyldig jords delning och förminskande att bibe

hålla Per A Kuttainen härvid, utan likmätigt högstbemrte placater... 

utan erkänner halva Rautosjärvi... att återgå till sin rätta bolstad 

och Nils Marakats skattland och det utan någon lösen...." 

Här råder det knappst någon tvekan om häradsrättens uppfattning av 

skattlandets jordnatur. 

1) Den förordning som avses torde vara 1677 års förnyade plakat och 
förordning emot skattskyldig jords delning och förminskande. Det
ta plakat var en modifiering av 1673 års förordning emot skatte
hemmanens samt kronohemmanens delning och förminskande. Se vidare 
N Wohlin, Den svenska jordstyckningspolitiken, s 38 ff, 334 ff. 
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Denna tolkning får stöd i ett mål från 1740 av liknande karaktär. 

Målet avser en tvist om två ängar, mellan gårdsbrukarna Samuel 0 

Riska och Johan Samuelson från Idivuoma och lappmannen Nils N Karist. 

Käranden lyckades inte motbevisa påståendet, att ängarna i fråga "av 

gammalt lyda under lappmannen Nils N Karists faders skattland vid 

Sautosjerf (5 km Ö Idivuoma), för vilket han årligen betalt skatt. 

Under hänvisning till KM:ts förordning "det alla fastigheter skola 

förbliva under den gräns och bostad som de tilförne av ålder lytt..." 

fick skattlandsinnehavaren behålla sina rättigheter i ängarna vid 

Sautosjerf, sannolikt för att han kunde styrka sitt behov av dem. I 

utslaget fastställdes även Karists rätt att hyra ut marken till vem 

han ville. 

Det primära här är inte hänvisningen till KM:ts förordning, utan be

dömningen att skattlandet har en sådan kameral karaktär, att dessa 

förordningar är tillämpliga. 

Det är inte min avsikt att närmare diskutera frågan om skattlandens 

kamerala natur. Syftet med de redovisade målen, vilka förvisso tan

gerar den rättshistoriska sidan av problemet, är främst att belysa 

markutnyttjandets karaktär under perioden. 

Frågan om skattlandens kamerala natur har fått en ingående behand

ling av Prawitz (SS III 1967 s 10 ff). Frågan gällde om kronan ansåg 

sig som ägare av skattlanden eller om de ansågs ha skattenatur. 

Prawitz refererar ett antal mål från olika delar av lappmarken från 

perioden 1716-40, vilka tillsammans ger en något splittrad bild. I 

vissa fall hänsköts avgörande om äganderätten till skattland till 

länsstyrelsen under motiveringen att landen var krono, i andra fall 

avgjorde häradsrätten frågan om bättre rätt till skattland utan un

derställning till KB. "Fördelningen av befogenheter mellan domsto

larna och de administrativa myndigheterna var tydligen oviss. Lapp-

skattelanden omtalas ibland som krono, men minst lika ofta handläggs 

mål om dem av häradsrätt, ehuru målen bort gå till administrativ 
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myndighet (KB), därest landen varit krono11. (s 14). Av principiell 

betydelse var ett mål från 1739 rörande Haukiniemi hemman i Kusamo. 

Frågan gällde om detta hemman, som tagits upp på ett skattland, var 

att betrakta som skatte eller krono beroende på vilken uppfattning 

man hade om skattlandens kamerala natur. Häradsrätten kom till upp

fattningen att det rörde sig om skatte. Vid ärendets vidare behand

ling i lagmanstinget var osäkerheten så stor att man beslöt göra en 

direkt förfrågan hos KM "huruvida lapplanden med de därpå upparbeta

de boställen eller nybyggen... få anses för skatte och följaktligen 

undergivne bördsrättigheter....11 Holmbäck, (1922 s 48 f) drar av 

ärendets behandling i kammarkollegium och KM slutsatser att dessa 

myndigheter liksom KB ansåg att skattlanden var av krononatur. 

Prawitz kom efter djupare arkivforskningar än Holmbäck hade möjlig

het att göra fram till en något annan slutsats. Kammararkivet avgav 

1739 sitt utlåtande efter genomgång av äldre jordeböcker: "För lapp

marken finns ej några jordeböcker, som lapplanden till deras skatte-

eller kronotitel eller egenskap uppföra eller åtskilja'1. Denna under

sökning skulle sändas till hovrätten, vilket dock tydligen inte blev 

gjort. Prawitz anser att orsaken till åtgärden är lätt att förstå: 

"Kort därefter inkom nämligen från KM:t den av Holmbäck nämnda re

missen på länsstyrelsens skrivelse i ärendet. Tydligen har kollegiet 

icke ansett sig kunna avspisa KM:t med ett lika intetsägande svar som 

det man tänkt bestå hovrätten..."Prawitz avslutar redogörelsen för 

fallet med konstaterandet: "Det synes vara sannolikt, att kammarkol

legiets underlåtenhet att besvara de två remisserna berott på att 

kollegiet haft svårt för att finna övertygande skäl för åsikten, att 

lappskattelanden voro krono".(För diskussionen i övrigt om skatt

landens kamerala karaktär hänvisas till Prawitz, SS 1966, s 155 ff. 

Holmbäck, 1922. Se även Fellman I, s 177; Kort beskrifning om be

skaffenheten af Torne och Kiemi Lappmarkers Jurisdiktion, 1740, av 

justitiarien Carl Sadelin,vilken var domhavande vid lappmarkstingen 

under åren 1714-42.) 

I inledningen diskuterades ett antagande om, att ett relativt stort 
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antal mål rörande en viss nyttighet tydde på, att nyttigheten i fråga 

hade motsvarande betydelse i näringsstrukturen. Denna form av indi

rekt bevisföring kan naturligtvis diskuteras och det vore i och för 

sig önskvärt med en samtida värdering av betydelsen av de olika kompo

nenter, som ingick i försörjningsbasen. Kommentarer av den arten före

kommer på sina ställen i samtida litteratur. Vissa mål belyser dock 

olika nyttigheters roll. Ett mycket utförligt exempel på detta före

kom 1737. 

Kärande var bröderna Nutti, som klagade över att svaranden Heika 

trängt dem ifrån fiskestället Sitsesolo (=Seitesuolo) i den vidsträck

ta sjön Rostojaure. Bröderna Nuttis far hade börjat skatta för vatt

net för 40 år sedan och dessförinnan deras förfäder. Ena brodern ha

de ärvt sina andelar i vattnet efter fadern, som "varit en förmögen 

man på renar men likväl alltid i livstiden fiskade i Sitsesolo11. 

Den andra fick sin andel i Sitsesolo, när han "uti framlidne befall

ningsman Salomon Steigmans tid begynte skatta efter sin svärfar 

Guttorm Sokia, som även däruti ägde...." Bröderna Nutti var svågrar 

till Heika, vilket inte hindrade honom från att köra bort dem från 

fisket och även deras boställen. 

Svaranden Heika förnekade inte att han vägrat låta sina svågrar fis

ka på den omtvistade platsen, "ty så länge han ägt renmakt skall han 

intet skött därom, men som densamma årligen blivit för honom minskad, 

skall han nu också begynt fiska och bruka landet däromkring Sitse

solo som hans far och farfar i forna dagar nyttjat...." Dessutom an

såg han att bröderna Nutti hade tillräckligt med fiskevatten på an

nat håll. 

Målet avgjordes i godo, så att man beslöt fiska tillsammans. 

I vilka avseenden är detta mål intressant? 

För det första belyses fiskets roll i förhållande till renskötseln 

i det enskilda fallet. Bröderna Nuttis far, som uppgavs ha haft många 
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renar, fiskade likväl alltid i Sitsesolo. Jag uppfattar ordet likväl 

som viktigt. Det antyder att en renägare med många renar inte ägnade 

sig åt fiske i någon större omfattning. I varje fall var kombinatio

nen så pass ovanlig att det särskilt noterades när den förekom."^ 

Heika uppgav att så länge han hade renar fiskade han inte. När ren

makten mer och mer avtog blev han tvungen att försörja sig med fiske 

som hans far och farfar gjort. Hur stora renhjordar hade dessa? Heikas 

uttalande tyder på att de bedrev ett mer regelbundet fiske och "bru

kade landet däromkring", varför de bör ha haft ett mindre antal djur. 

Med ledning av detta skulle så den tredje generationen Heika kunna 

sägas representera ett övergångsskede. En äldre form av renskötsel 

med mindre renhjordar och ett starkt inslag av jakt- och fiskemöj

ligheter som fanns på skattlandet övergår efterhand i en typ med 

större antal djur, där behovet av övriga nyttigheter i motsvarande 

mån minskar. (Se 6.5.3) 

Detta övergångsskede beskrivs bl a av K B Wiklund (i Holmbäck s 28 f). 

Där ges en översikt av detta övergångsskedes tidsmässiga förekomst 

i rennäringsområdet. Förhållandena i Kautokeino lappmark beskrivs 

av P L Smith (1938).Där refereras ett brev från prosten Junnelius 

i Kautokeino år 1740, vari bl a sägs "....ty näppeligen är någon så 

förmögen, som kunde föde sig och sitt hushåld af renarna allenast..." 

Smith drar av detta liksom av en skildring om det ständiga flyttan

det för att "på något sätt sökia sin föda", slutsatsen att "da var 

de store hjorder ennu ukjent i Kautokeinodistriktet". Mao prägla

des Kautokeino ännu vid mitten av 1700-talet av en renskötsel med 

små renhjordar. Ytterligare stöd för denna uppfattning finner Smith 

i Hackzells berättelse om Lappmarken från 1750 (Fellman I s 439 ff) 

1) Tankegången stöds av kyrkoherde Tornbergs berättelse om Enontekis 
till Direktionen i juli 1751, där det under §1 Står följande: 
"På älvarna fiska dels nybyggare dels lappar, vilka mindre för-
mögne äro och ej äga så många renar, att de med deras ostar, mjölk 
och kött sig föda kunna". Fellman 1, s 205. 
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där en hel del uppgifter om renaiital från olika delar av Torne lapp

mark redovisas. Erik Solem (Lappiske rettsstudier, 1933) menar att 

övergången till modernare form av renskötsel delvis sammanhänger med 

vildrensjaktens avtagande. Detta sker under loppet av 1700-talet. 

"Her er det et vekselforhold til stede, da villrenbestanden erfarings-

messig forminskes samtidig med att tamrenholdet ökes". (s 20) Solem 

stöder sig bl a på gränskommisarierna Hellant-Ovists uppgifter från 

1751 att "villrenjakten i tidligere tider bidrog meget till lappenes 

velstand, men då (vid mitten av 1700-talet) kastet den lite av sig11. 

Solem menar även att specialiseringen till större renhjordar inte 

nödvändigtvis behöver ha krävt en särskilt lång övergångstid. "Det 

er ikke her tale om en plutselig övergång fra en kulturform-jakt- og 

fangsstadiet- til en helt annen-nomadstadiet som hyrdefolk. Det er 

deremot spörsmål om en suksessiv utvikling av et tamrenhold på titall 

av ren förbundet med jakt og fångst til en mer spesialisert form med 

hundretall av dyr. Efterhand som hjorderne er steget, er renlappene 

blitt tvunget til å söke over större vidder for o finne näring til 

sine dyr.... samtidigt har voktningen lagt mer og mer beslag på ren-

lappenes tid, så de har fått mindre leilighet til å drive jakt o 

fångst, men dette har ad heller icke värt nödvändig fordi renhjor

dens avkastning har vart tillsträkkelig...." (s 21). Även om denna 

analys primärt avser utvecklingen i Finnmarken är det sannolikt även 

en adekvat beskrivning på situationen i Enontekis. 

För en redovisning av de svenska lappmarkerna i övrigt hänvisas till 

Hultblad (s 54 ff)»Vad som talar för att det beskrivna övergångsske

det spänner över en ganska lång tidsrymd är att den differentierade 

utvecklingsnivå, som Hultblad anser sig kunna spåra utifrån 1605 års 

renlängder, påminner om situationen i Finnmarken och i vissa avseen

den även i Enontekis (för Kemi lappmark se Tegengren). 

4.3.2.2 Jakten 

Under den förra delperioden förekom endast ett fall, där jakt var or
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sak till en tvist. Istället dominerade fisket i materialet. I mellan

perioden finns endast två jaktmål noterade, 1724 och 27. Först under 

1730-talet, alltså under delperiod två, börjar jaktmålen uppträda 

regelbundet. Under denna period förekommer jakt i 17 fall. Elva av 

dessa handlar om vildrensjakt medan i de övriga talar om "gilder" 

och rävsaxar. Dessa mål är vanligen kortfattade och ger i de flesta 

fall inte mycket information av det slag, som i stor utsträckning ut

märkte fiskemålen. 

Jaktmålen är i samtliga fall tvister. Av dem har alla, utom två, sa

nier i båda partsrollerna. De båda undantagen avser Muonioniska bya

lag (nedanför lappmarksgränsen) och Suondavara skattlappar, som an

klagade varandra för intrång i sina jakträttigheter nedan resp ovan

för Songamuotka rå (=lappmarksgränsen och tillika sockengränsen Enon-

tekis-Övertorneå). 

Karaktären hos jaktmålen illustreras genom följande exempel från 1731. 

En Sundavarabo klagade över att han i två års tid lidit intrång i 

sitt skattland Wuotisvuoma. Den inkräktande var från Rounala. Lan

det som låg "uppåt på fjället" hade kärandens farfar och far "till

förne oklandrat hava brukat allena". Svaranden hade fått tillstånd 

att skjuta vildrenar på skattlandet. 4 vildrenar sköts och hälften 

tillföll käranden. Saken komplicerades av att skattlandet låg mitt 

emellan Rounala och Sundavara byar. Därför måste häradsrätten när

mare underrätta sig om landets beskaffenhet. Det land som svaranden 

bott på skulle vara beläget i rågången, vilket dock käranden bestred. 

Enligt hans gamla farfar gick rågången vid två uddar i Wuomasjärvi 

osv; en lång och detaljerad beskrivning av rågångens dragning i olika 

versioner följde. 

Exemplet visar ett jaktmål, som har de vanliga ingredienserna när 

det gäller tvister om vildrensjakt. Här framträder ett drag, som 

återkommer i flera andra sammanhang: Ett intrång i en nyttighet el-
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1er ett skattland bottnade ytterst i oklarhet om olika nyttigheters 

exakta läge och diffusa gränser mellan olika "land11 eller intresse

områden. 

4.3.2.3 Beten och boställen 

Klassificeringen av dessa mål är inte lika entydig som fiske- och 

jaktmålen. De kan däremot sägas vara entydiga i den meningen, att 

de fr a berör rennomaders mellanhavanden. Termen boställe kan i vis

sa fall vara diffus. Det är då tveksamt om boställe betecknar en 

tillfällig vistelseort, mer permanent viste eller rentav ett ny

bygge . 

Under perioden förekommer knappt 20 mål i denna grupp, varav endast 

ett mindre antal är tillräckligt utförliga för att förmedla någon 

större mängd väsentlig information. 

Följande exempel på betesmål från 1730 är ganska typiskt ifråga om 

utförlighet och innehåll: En same från Rounala anklagade en rennomad 

från Saarivuoma (i Jukkasjärvi socken) för att denne i 20 veckors 

tid uppbetat hans renbetesmark, varigenom han i brist på bete an

såg sig ha förlorat 18 renar. "Som svaranden inte med skäl gitter 

bestrida det samma land, Poukotamoiwitunduri, hörer till Enontekis 

skatt och käranden ärftligen tillfallit....överenskoms att svaranden 

skulle betala käranden i ett för allt 10 lod silver, eller 18 Dir 

Kopp mynt...." 

Intrång i betet medförde ofta omedelbara problem för den drabbade, 

inte bara genom att betet kunde förstöras, utan även genom att renar

na blandades och oreda uppstod. Betesmålen från 30- och 40-talen är 

vanligen tvister mellan enskilda renägare; mera sällan drivs målen 

kollektivt. Som så många gånger tidigare ger tvistens direkta orsak 

mindre information än den argumentation, som avsåg att styrka inne

havet av den omtvistade nyttigheten. Exemplet är från 1743. H J Jufwa 

i Rounala anförde besvär över att bygrannen P A Pilto gjort honom in
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trång på skattlandet Witangi "medelst dess Rendjurs betande11. Det 

utreddes att Käranden och hans förfäder "av ålder" varit innehavare 

av Witangi. Svaranden däremot hade "jämte Rustotunduri och Seito-

lathi tillräckligt utrymme i Camasvuoma". Av jordeboken framgick 

dessutom att Jufwa skattade 2 Rdr smt för Witangi och Alavuoma samt 

Pilto 3 Rdr för Rustotunduri och Seitolathi. Svaranden förbjöds att 

i fortsättningen göra Jufwa något intrång i hans land. 

Målet ger mer upplysning om skattlandets hävd under perioden än om 

"betessituationen", vilket återigen visar hur domboksmaterialet kan 

användas. Boställenas inrangerande bland "nyttigheterna" kan väl sy

nas diskutabel, men motiveras av att valet av boställe naturligen 

gjordes utifrån förekomsten av gott bete, fiske eller jaktmark. Det 

beyder, att förekommande tvister om boställen oftast är sammankoppla

de med tvister om andra nyttigheter. Dessa mål har därför ofta be

tydelse genom att belysa näringsstrukturen. 

Begreppet boställe är som sagt diffust och kan framträda på olika 

sätt i materialet. Man talar exempelvis om "det vanliga kåtastället" 

vid ett visst skattland eller sjö, "hans vanliga boställe och aita 

och vid dess stabbur". I sådana fall avses mer eller mindre till

fälliga visten, som används vid flyttningar eller längre uppehållen 

under höst-vår. 1735 tvistar en same med två nybyggare om ett fiske

träsk, vilket kärandeparten vill ha igen "under sin bolstad och skatt

land". Här förefaller boställe eller "bolstad" vara synonymt med det 

område man företrädesvis rörde sig inom, nämligen skattlandet. Lik

nande tolkningar ligger nära till hands utifrån uttryck som "suttit 

på hans land". 1746 tvistade två bröder om tillträde till sin avlid

ne faders skattland. Då endast en bedömdes kunna "rymmas" på landet 

måste en av dem, som "satt på landet" avflytta. Vid några tillfällen 

rubricerades stöld ur en stabbur som intrång på skattlandet, även 

om vederbörande skattlandsinnehavare inte för tillfället vistades 

på det (bo)ställe där stabburn var uppförd, eller där "han var be

rättigad att ha sin hemvist". 
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Efter en tvist 1733 mellan två Rounalasamer om "mulbetet vid Kumma-

vuoma och bostället vid Ombiovuoma" sades i häradsrättens utslag 

bl a följande: 

11 ty blev resolverat att var och en efter landsens bruk 
och sedvänja behåller sitt vanliga kåtaställe vid berörda 
Kummavuoma och tillsades parterna, att som lag förmår intet 
fördrista sig den andra hädanefter oroa, dock bör syn derå 
innan nästa ting anställas av...opartiske män....11 

Alla dessa exempel bidrar till att bygga upp bilden av fr a skatt

landets funktion och därmed rennomadismens struktur under perioden. 

(Se vidare 6.4). 

4.3.2.4 Gränser 

Gränserna kan ju knappast betraktas som nyttigheter. De tiotalet 

gränsmål har ändå tagits med, genom att de belyser lösliga ägoför

hållanden, problem med osäkra gränser och därav betingade tvister 

om nyttigheternas exakta lägen och tillhörighet. 

De gränser som målen kretsar kring går i de flesta fallen mellan 

lappbyarna Rounala och Suondavara resp Enontekis och Kautokeino sock

nar. De flesta målen inträffar på 30-talet då Kautokeino ännu (till 

1751) var svenskt territorium. 

De nämnda problemen framgår av ett mål från 1731. Det började med en 

tvist om ett skattland, Vuotisvuoma, mellan två samer från Rounala 

resp Suondavara med den senare som kärandepart. Frågan gällde på 

vilken sida om gränsen mellan lappbyarna en vildrensjakt hade ägt 

rum och vem som hade störst rätt till bytet. Svaranden menade att 

orten i fråga låg på rået mellan byarna och ansåg sig som skatte-

dragare under Rounala ha rätt till halvparten. Häradsrätten fann 

sig därför föranlåten att låta närmare studera rågångens dragning. 

Ett antal betrodda personer uttalade sig. Ett av vittnena hänvisade 
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sina uppgifter till sin gamla farfar och därutöver sade han sig inte 

känna till något. Ett annat vittne sade sig om rådet "hava hört be

rättas". Man lyckades vid tinget inte få fram säkra uppgifter och 

måste därför till nästa ting uppdra åt representanter för båda byar

na att på ort och ställe besiktiga rå;gången. Året därpå togs saken 

upp igen och med förenade ansträngningar lyckades man ena sig om en 

viss gränsdragning. 

Den relativt utförliga redovisningen syftar till att belysa svårig

heterna att få fram råskillnadens läge mellan byarna. Hur skall det

ta tolkas? Man kan se problemet från olika synvinklar. Beskattnings

systemet uppdelade byarna i kamerala enheter, vilket borde ha varit 

ett incitament till att hålla utsträckningen av byns territorium väl 

känd. Så var det tydligen inte i praktiken. Rågången torde ha varit 

av mycket gammalt datum och etablerats långt före kolonisationsepo

ken och den svenska kronans övertagande av byindelningen för sina 

administrativa ändamål. Betyder det, att gränsen vid mitten av 1700-

talet inte längre hade någon funktion att fylla? 

Gränsens administrativa funktion fanns ju kvar, men man hade sällan 

anledning att närmare fundera över dess exakta läge. Området var tomt 

på bofasta och de skattland, som råkade befinna sig vid eller på 

själva gränsen var få. Den låga exploateringsgraden får alltså an

ses vara avgörande för de lösliga gränsförhållandena och därmed 

även för möjligheterna att upprätthålla en klar åtskillnad mellan 

de utspridda nyttigheterna över huvud taget. Härvidlag föreligger 

en inte oväsentlig skillnad mellan rennomadism och nybyggesverksam

het. 

Samma lösliga gränsförhållanden präglade även sockengränserna, vil

ket aktualiserades när riksgränsen mellan Sverige och Norge skulle 

fastställas efter 1751. I de flacka områdena mot Kautokeino höll 

inte längre principen om vattendelaren som naturlig gräns utan par

ternas teritoriella krav skilde sig ibland högst avsevärt, trots/ 
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på grund av vittnesmål från samer och nybyggare i området. (Se vida

re kapitel 7 ). 

4.3.3 NYBY GGARMÅLEN 

Decennierna kring mitten av 1700-talet är den tid, då rennomadernas 

markanvändning sätter mest spår i källmaterialet med de största frek

venserna av skattlandsmål. Nybyggarna däremot förekommer ytterst 

fåtaligt före 1758, vid vilket år man kan notera hastigt stigande 

frekvenser. Det är dock fråga om en kortvarig topp. Mot slutet av 

60-talet sjunker de igen och inte förrän inpå 80-talet börjar anta

let nybyggarmål åter stiga.(Betr. bebyggelsens omfattning^ae fig 4.2). 

Denna kategori av ma-mål uppgår under perioden till drygt 30, varav 

endast fyra infaller före 1758. 

De ökande frekvenserna vid slutet av 1750-talet förklaras till stor 

del av, att några av de äldsta nybyggena då delades. Dessa hemmans

klyvningar genomfördes inte utan komplikationer utan vållade ofta 

tvister, som kunde dra ut över flera år. 

Tvister mellan nybyggarna gällde även hö i skiftande sammanhang el

ler nyttjanderätten till en viss myräng. Under åren 1758-65 före

kommer tiotalet sådana mål. 

4.3.4 RELATIONEN MELLAN RENNOMADISM OCH NYBYGGESVERKSAMHET 

Ett av huvudsyftena i avhandlingen är att studera rennomadismens 

näringsmässiga relationer till nybyggesverksamheten. Frågan är dels 

i vad mån relationerna kan avläsas i källmaterialet, dels om de speg

lar ett konkurrensförhållande mellan näringarna. 

Ett uttalat konkurrensförhållande skulle ge upphov till flertaliga 

tvister inför domstol. Innebär å andra sidan avsaknad på registrera

de intressemotsättningar, att ett konkurrensförhållande inte förelåg? 

Innan denna fråga diskuteras är det lämpligt att redovisa förekomsten 
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av mål, som har drag av konfrontation eller någon form av motsätt

ning. 

Antalet mål som har ett konfliktinnehåll av det ena eller andra sla

get är under perioden få. 

År 1758 klagade länsman Johan Månson Mauno över att lappmannen Pet 

Jonson Wasara "dels bärgat dels låtit sina kreatur beta och nedtrampa 

gräset på några ängar, som påstods sedan lOO^år lytt under läns

mannens nybygge Mauno". Wasara menade å sin sida, att han förra som

maren börjat ta upp ett nybygge, Kellotijärvi (i närheten av Mauno), 

och han ansåg, att ängarna låg på "hans förfäders gamla skattland". 

Målet togs upp igen 1760, då Wasara åter anklagades för att ha sla

git de omtvistade ängarna. Wasara upprepade sitt argument, att ängar

na låg på hans skattland och att han var i behov av allt hö han kun

de komma över. Maunu menade, att det på Wasaras vidsträckta skatt

land borde finnas fler "rödningstillfällen". Wasara fick så småningom 

dispositionsrätten till de omtvistade ängarna. 

Uttrycker detta mål en konkurrenssituation mellan två näringar? Par

terna är visserligen nybyggare resp skattlandsinnehavare, men de age

rar båda i rollen som nybyggare och med det uttalade behovet av hö 

för ögonen. Visserligen har målet principiellt intresse på ett ägan-

de-nyttjanderättsligt plan men tvisten har inte särskilt hög "spän

ningsnivå" eller uttrycker konkurrens mellan två näringar. Man kan 

inte påstå, att nybyggaren trängt ut samen-skattlandsinnehavaren, 

eftersom han ända sedan nybyggets tillkomst utan hinder nyttjat den 

omtvistade marken. Det är en tillämpning av den tidigare nämnda prin

cipen, att det var behovet som var den avgörande faktorn för nyttjan

derätten. Därmed fanns det heller ingen anledning till tvister om 

resurser, som (för tillfället) inte nyttjades. 

1) Eftersom nybygget officiellt grundades i slutet av 1690-talet, 
måste siffran vara starkt överdriven. Det rätta torde snarare va
ra 60 år. 
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Nybyggaren Kihlanki i Leppejärvi klagade 1765 över sitt dåliga fis

ke och ville ha ett annat utsett åt sig. Länsmannen menade, att samen 

Erik Rasmuson Eira enligt syn 1760 hade ett skattland, ("1,5 mil långt 

och 1 mil brett11) på vilket han bedrev fiske i fem vatten. De ansågs 

av länsmannen mer än väl räcka till husbehov för honom, varför Eira 

gott och väl kunde avstå ett vatten, Näckäläjärvi, till nybyggaren. 

Inte heller detta mål uttrycker något starkare konkurrensförhållande. 

Det är samma hänvisning till behovet som tidigare och analogt med 

synen på en nybyggares skyldighet att hävda de nyttigheter, som an

sågs höra till nybygget. 

Till dessa mål kommer några parallellfall, men i övrigt kommer vi in

te närmare eventuella konflikthärdar än så. Inga andra marktvister 

mellan rennomader och nybyggare är noterade under perioden. Med un

dantag av de nämnda exemplen är det fråga om interna tvister inom 

resp näring. 

På basis av domboksmaterialet bör man alltså kunna dra den slutsatsen, 

att det under årtiondena kring mitten av 1700-talet knappast före

kom några utpräglade konflikter orsakade av markkonkurrens mellan 

rennomadism och nybyggesverksamhet. 

4.3.5 SAMMANFATTNING 

Källmaterialet är under denna period rikligare och mer differentierat 

än under perioden innan. Utifrån detta mer rikhaltiga material synes 

man kunna konstatera en aktivering inom rennäringen. I vissa avseen

den förefaller perioden något av ett övergångsskede för rennomadis-

men inom undersökningsområdet. En äldre tids rennäring med starka 

inslag av jakt och fiske är under utveckling mot en mer extensiv 

nomadism med större renhjordar och det är sannolikt denna utvecklings 

slutskede vi här bevittnar. De typer av rättshandlingar och markan-

vändningsfrågor, som i hög grad präglade slutet av 1600-talet, näm

ligen tornedalsböndernas fiske samt köp och försäljning av nyttig
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heter, förekommer kring mitten av 1700-talet i liten utsträckning. 

Karaktäristiskt är istället skattlandsbegreppets förekomst i materia

let. Majoriteten av de markanvändningsmål, som i första hand rör ett 

samiskt näringsutövande, handlar i det ena eller andra avseendet om 

skattlanden. 

I några mål belyses skattlandens kamerala natur. Fr a fiskemålen 

lämnar upplysningar om nyttjanderättens karaktär. Flera principiellt 

viktiga mål pekar på att innehavarens rätt till de på skattlanden 

nyttjade resurserna var mycket stark. Fiske och vildrensjakt hade 

stor betydelse. Mycket tyder på att renskötseln och fiske-jakt del

vis var oförenliga näringar, i den meningen att ett stort reninne

hav minskade behovet av och möjligen även försvårade utnyttjandet 

av dessa komplement. Det är på denna punkt man kan skönja en föränd

ring inom rennäringen mot slutet av perioden. 

Från att ha varit regionalt begränsade till de södra och sydöstra de

larna av socknen, har ma-målens rumsliga spridning vidgats till att 

omfatta i stort sett hela socknens yta. Den nordligaste och största 

lappbyn, Rounala har kommit att dominera i materialet, medan byn 

under förra delperioden knappast omnämndes. Förklaringen ligger myc

ket i skattlandsbegreppets rikliga förekomst. Drygt hälften av de 

identifierade skattlanden låg inom Rounala. Självfallet är det även 

så, att ett större antal personer ger upphov till ett större antal 

domstolsmål. 

När det så gäller relationerna mellan de båda näringarna kan man i 

källmaterialet knappst spåra några uttalade konflikter. Det fåtal 

mål som har ett visst innehåll av intressemotsättning är inte ens 

nödvändigt tvister mellan näringarna utan mer mellan individer, som 

endast sekundärt representerar olika näringar. Det föreligger så

lunda inte fog för påståendet, att kolonisationen skulle ha medfört 

konfliktskapande konkurrens om resurserna i Enontekis under årtion

dena kring mitten av 1700-talet. Det hänger till stor del samman 

med att nybyggarna ännu spelade en underordnad roll. 
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4.4 Delperiod 3: 1780-1809 

Antalet mål rörande markanvändning uppgår under perioden 1780-1709 

till 105. Av dessa är 43 skattlandsmål, 46 nybyggarmål och resteran

de 16 höskademål. Fördelningen antyder att denna delperiod har an

nan karaktär än perioden/innan. Nybyggarmålen har ökat, samtidigt 

som ett flertal höskademål förekommer fr o m 1790-talet. 

Medan nästan helt saknade marktvister mellan rennomadism och nybygges

verksamhet är denna typ av mål desto rikligare företrädd här. Skatt

landsmålen under förra perioden hade nästan undantagslöst samer i 

båda partsrollerna. Under den tredje perioden utspelas endast 15 av 

43 mål mellan samer. I 13 fall förekommer en nybyggare på svarande

sidan, i några fall är rollerna ombytta medan 16 skattlandsmål har 

nybyggare på båda sidor. Det förtjänar i sammanhanget upprepas, att 

skattlandsmål används som beteckning på tvister och rättshandlingar 

av olika slag som avser mark och resurser, vilka företrädesvis ut

nyttjats av samerna. Det betyder att nybyggare kan utgöra parter, 

nämligen i de fall den omtvistade nyttigheten låg på mark, som ti

digare ingått i eller utgjort ett skattland. Detta innebär samtidigt 

en besvärlig gränsdragning mot kategorin nybyggarmål. Under den för

ra perioden var detta inget problem, eftersom skattlands- resp ny

byggarmålen nästan helt var interna tvister inom resp näring. 

Det totala antalet domboksmål under perioden uppgår till drygt 1000, 

varav 10% sålunda gäller markanvändning. 

Liksom vid föregående tidsperioder diskuteras rennomadismen och dess 

relationer till nybyggarna utifrån de olika nyttigheternas förekomst 

i materialet. 
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4.4.1 FISKET 

Fiskemålens antal är 23 och har en "partsfördelning11, som starkt av

viker från föregående periods. Av de 27 målen då, hade 22 samer som 

båda parter och i ytterligare ett var en same kärandepart. Övriga 

fyra mål hade nybyggare på kärandesidan. Under den tredje delperio

den utspelas inte något fiskemål mellan samer, i sju fall gäller det 

tvister med samer på kärandesidan och i övriga 16 är det nybyggare 

som kärandepart. Dessa partsförhållanden antyder en påtaglig posi

tionsförändring: Fisket har mer blivit ett tvistefrö dels mellan sa

mer och nybyggare och fr a mellan de senare. 

Åren 1781 och 84 förekommer två mål som har stort principiellt in

tresse. I det första fallet är det bönder från Övertorneå socken, 

som anklagar två nybyggare i Kuttainen för intrång i sitt fiske 

"uti Paitasjärvi träsk utan avgift, varför käranden är taxerade". 

Tornebönderna krävde, att nybyggarna antingen måtte förbjudas fiska 

eller betala ett skäligt arrende. Svarandena menade bl a att fiske

vattnet låg sex mil ovanför lappmarksgränsen samt över tjugo mil från 

kärandens hemby, Turtola. Man ansåg det därför skäligt att bönderna 

i Kuttainen, som ju bodde i närheten, skulle få fiska i vattnet. 

Målet kunde inte avgöras utan uppsköts till året därpå men kom inte 

att tas upp igen förrän 1784. Denna gång hade turtolabönderna in

stämt de tre nybyggarna i Kuttainen och presenterade en omfångsrik 

argumentering för sin fiskerätt. Inledningsvis framhöll man att fis

ket bedrivits i Paitasjärvi "från ålder eller på andra hundtade år

talet" och mot erlagd taxa till Kronan. Den insinuanta frågan ställ

des, om inte kronans undersåtar hade rätt till "nyttjandet och bruk 

av det varför de skattar". Man frågade också om kronan kunde ha makt 

att skilja dem från den fiskerätt, vilken de sedan mer än 100 år 

haft genom att erlägga skatt för fisket. Ett viktigt moment i tvis

ten var även, att turtolabönderna tidigare överenskommit med ny

byggarna om att dela fisket i det omtvistade vattnet. 
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Svarandena å sin sida menade, att de såsom boende i lappmarken bor

de vara "bibehållne vid de träskfisken varav de endast i sin fattig

dom ägde att hugna (leva av)...."Man påpekade dessutom det faktum, 

att vattnet låg 24 mil från kärandens hemvist men endast en dryg mil 

från deras egna nybyggen. Även nybyggarna kunde uppvisa bevis på er-

lagd taxa under en följd av år. 

Häradsrätten ansåg sig inte vara rätt instans för att överväga ett 

skiljande av en part "från den förmån han i kraft av vunnet till

stånd, emot avgift till kronan innehaver och nyttjar". Frågan om 

vem som hade fiskerätten bedömdes även ligga utanför häradsrättens 

kompetensområde, varför avgörandet hänsköts till KB. Jag har dock 

inte funnit att parterna fullföljde målet till högre instans. Däre

mot tog häradsrätten ställning till kärandens krav, att kuttainen-

borna måtte förbjudas fiske, och menade, att det i princip vore orim

ligt, att en "henpans ägare neder på landet bör skilja en nybyggare 

i lappmarken vid fiskande uti ett därstädes ifrån dess hemvist blott 

den dryg mils, men från hemmansbrukarens gård väl 24 mil beläget 

träsk " Så långt kompetensen nådde underkände häradsrätten kä

randens krav, vilket i realiteten innebar det definitiva slutet på 

torneböndernas fiske ovanför lappmarksgränsen. 

I de fall samer klagar över nybyggares intrång i en nyttighet är det 

av största intresse att notera, i vad mån häradsrätten i sin bedöm

ning och utslag utgick från bestämmelserna i 1749 års lappmarks

reglemente. Frågan är inte minst aktuell i höskademålen. 

Suondavarasamerna Riska och Niva klagade över att nybyggaren Kuttai-

nen gjort dem intrång i fisket. Svaranden hade uppenbarligen planer 

på att skaffa sig en formell rätt till fisket för att på den som 

grund även få rätt till vildrensjakten. Målet kom nämligen att över

gå till att handla om detta. Kärandeparten anförde därvid, att"Kut-

tainen med dem så mycket mindre vore delaktig uti något vildrens-

fänge, som han såsom nybyggare icke hade rättighet till slikt, allra 
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minst på de från nybyggen avlägsna ställen11. Dessutom nekade man till 

att svaranden hade fått någon fiskerätt i det omtvistade vattnet. 

Kärandens argumentation görs utifrån lappmarksreglementet, vilket 

noga reglerade nybyggarens jaktområde till en halv mils radie runt 

nybygget. Rätten gick i sitt utslag även på den linjen och ålade 

dessutom svaranden betala skadestånd för intrång i fisket med 24 

ski11ing. 

1789 klagade Rounalasamen Rasti över intrång i fisket i Mukkajärvi 

(en mil söder om Kilpisjärvi) av nybyggaren P N Niva, Denne menade 

att han fått tillstånd av gamle prästen Engelmark. Emellertid kunde 

Rasti bevisa sin nyttjanderätt genom en av kronoombudet Hellant ut

färdad immision i vattnet 15 år tidigare. "^Dessutom hade Niva som 

nybyggare inte rätt till fiske så långt hemifrån (tio mil) varför 

häradsrätten uppsatte ett vite på en riksdaler för Nivås fortsatta 

fiskande. 

Dessa fiskevatten förekom i diskussioner även 1777. Då utfärdade sam

ma typ av fisketillstånd med tillägget beträffande tillståndets längd 

"till dess ytterligare delning av fisken framdeles värkställt var

der11. 

Ett mål från 1803 hade samma kärandepart som ovan, vilken anklagade 

l!inhysingen!IP Niva (inte samma Niva som 1789) och drängen F Servio 

för att ha fiskat i Mukkajärvi m fl sjöar utan tillstånd. Fisket 

hade dessutom pågått i flera år "varav käranden Rasti rättelse och 

skadeersättning sökte". Målet uppsköts till året därpå, varvid hä-

1) Rasti anhöll om att "tillika med andra lappska skattemän få fiska 
i tvänne Wajatas träsk (vid Mukkajärvi) till husbehov, och att 
nybyggarna, som även äga husbehovsfiske dessutom ej måtte tillå
tas, att emot någon avgift till lappmännen nyttja dessa fisken, 
så kan sådant skickaren Mårten Rasmusson Rasti ej förmenas, och 
böra nybyggare in intränga sig i lapparnas fiskevatten, belägna 
över tio mil från deras nybyggen, vilket vederbörande till efter
rättelse länder, till dess alla fiskeställen i socknen bliva ve
derbörligen antecknade och fördelta. Enontekis 1775. 
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radsrätten i sitt utslag framhöll, att ingen av svarandena hade nå

gon laglig rättighet att idka fiske i vattnen i fråga, vilka "käran

den Rasti blivit upplåtna. Och emedan varken nybyggare, än mindre 

lösekarlar (=inysing och dräng) i lappmarkerna äga med fiske färdas 

flera mil från nybyggena och så göra lapparna uti deras fiske något 

intrång". Vitet för vidare fiskande höjdes till tre riksdaler. 

Vid tinget 1788 i Jukkasjärvi förekom ett av flera parallellfall. 

En same klagade över intrång i fisket av nybyggarna i Vittangi och 

Kuoksu byar. Vattnet låg 16 mil från deras gårdar. Svaranden anför

de att han haft tillstånd att fiska i vattnet av "däromkring boende 

lappar: Efter hänvisning till Reglementet sades i utslaget bl a 

följande: "alltså och enär lapparna är berättigade till fiskets nytt

jande uti de träsk varomkring de vistas samt därutinnan ej böra för

fördelas, finner tingsrätten att Vittangi och Kuoxo byamän icke ägt 

rättighet till något fiske...." 

Ett vite på 1 Rdr 32 s uppsattes. 

Man bör observera, att skattlandet inte förekommer i rättens moti

vering utan den allmänna formuleringen att samerna hade rätt till 

fiske "varomkring de vistas". 

Ett drag i häradsrättens agerande är tydligt: samernas fiskerätt 

skyddas samtidigt som nybyggarnas rörelsefrihet begränsas i enlighet 

med Reglementet. Man kan även notera, att de omtvistade fiskevatt

nen under den förra delperioden figurerade i tvistemål mellan skatt

lands innehavare och då uppenbarligen hade skattenatur eller hörde 

under ett eller flera skattland. Vid slutet av 1770-talet anhåller 

vederbörande skattlapp om fisketillstånd i dessa sjöar och tillstånd 

ges "till dess ytterligare delning" av vattnen kommer att ske. Det

ta kan knappst tolkas på annat sätt än, att fiskevattnen i fråga har 

karaktär av kronovatten. Det är kronoombudet, som utfärdar fiske

tillstånden, inte häradsrätten. Konsekvensen av detta är, att man 

inte längre kan tala om en äganderätt till nyttigheten i fråga. Den 

genom särskilt tillstånd erhållna nyttjanderätten är dock stark och 
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rubbas inte av nybyggarna. Om den tolkningen är riktig, så torde 

tillägget från 1777 om fiskenas eventuellt kommande delning ute

slutande^ avse lappbyns skattlappar. 

De flesta av fiskemålen har nybyggare som parter. Dessa tvister ger 

dock inte mycket information. Det enda av intresse är egentligen 

att de ofta gäller vatten, som tidigare hört under olika skattland 

och därför figurerat i tvister samer emellan. Detta är naturligtvis 

viktigt nog och antyder nybyggesverksamhetens territoriella expan

sion. 

4.4.2 JAKTEN 

Jaktmålen uppgår till 18 st och ger liksom föregående grupp exempel 

på intressemotsättningar mellan näringarna. Därför är det målen mel

lan samer och nybyggare i kärande resp svarandeposition, som är av 

största intresse. De helsamiska målen är visserligen i majoritet men 

består vanligen av tvister om fördelningen av jaktresultatet. Skatt-

landsbegreppet förekommer inte i något sådant mål. Att döma av parts

fördelningen är jakten en samisk angelägenhet i första hand."^ 

Vad som kunde vålla praktiska problem för renägarna var de långa band 

av vildrenssnaror, som ibland stängde vägen för samernas renar när 

de på höstkanten återvände från sommarlanden. 

1788 besvärade sig rennomader i Saarivuoma (Jukkasjärvi) by över att 

nybyggare i Lainio satt upp vildrenssnaror på långt avstånd från si

na gårdar och vållade skador, genom att tamrenar fastnade i snaror

na. Nybyggarnas argumentation, om den var uttryck för ett rationellt 

tänkande, visade att de inte kände till Reglementets innehåll. De 

anförde nämligen, att kärandeparten "icke borde neka dem ha sina 

snaror på Ripivara berg, vilket ej skulle vara beläget över en och 

1) 1787 nämns dock att nybyggarna i Peldovuoma satt ut 100 vildrens
snaror "i sin vanliga vildrenshangas bakom Ounastunturi". 
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en halv mil från deras gårdar, i synnerhet som lapparna på ett sådant 

avstånd icke borde nalkas nybyggarnas ängar och betesland". Själv

fallet fick de inte medhåll av rätten, som underströk halvmilsgrän

sen för deras jakt. Man utsatte även ett vite på 3 Rdr 16 s "vartill 

den nybyggare eller andra sig förfallen göra skall, som sedan lappar

na om hösten med sina renar från fjället nedkommit utsätter vildrens

snaror på de trakter och berg varest lapparna vanligen vistas och 

till bete nyttja. Även som dylika snaror ej heller må utsättas nära 

de lappars byar vilka hela året uppehålla sig i skogslandet". Sam

tidigt uppmanades lapparna att respektera de områden, som var av

satta till nybyggarnas enskilda "djur- och fågelfänge". 

Samma typ av tvister förekom även i Enontekis vid flera tillfällen, 

ex 1788, 90, 91 och 97. Dessa tvister är naturligen koncentrerade 

till den mellersta och södra delen av socknen där nybyggena låg. 

Det gemensamma i dessa mål är samernas strävan att begränsa nybyggar

nas vidsträckta jakt för att bevara sin egen rörelsefrihet. 

4.4.3 BETEN 

Betestvisterna är få men av stort intresse. I motsats till karaktä

ren under förra perioden är de nu kollektiva. Det sammanhänger sanno

likt med att renhjordarna blivit större, varför de individuellt häv

dade ytorna (=skattlanden) inte längre kan hållas i hävd. En natur

lig följd av detta är att det totala betesbehovet ökat, vilket bl a 

medförde konfrontationer mellan lappbyar i skilda socknar. Skattlands-

indelningen är alltså under upplösning samtidigt som lappbyarna växer 

fram som forum för en samisk aktion. 1785 klagade ett större antal 

samer i Enontekis över intrång i vissa betesmarker från Jukkasjärvi-

bor. Tvisten kom egentligen att handla om var gränsen mellan socknar

na gick. Samerna från Jukkasjärvi, som var svarandepart menade, att 

1) Jfr Solem aa, s 21. 
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de vintertid bodde på samma ställen, som de gjort i 30 år och klaga

de i sin tur över de olägenheter, som Enontekisborna gjorde dem. I 

sitt utslag framhöll rätten, att det inte fanns någon rågång mellan 

socknarna och att "det fordrar ordning och skick mellan parterna 

vid överflyttningarna, att ej den ena socknens inbyggare må bo mitt 

ibland dem, varigenom olägenheter vid renarnas vaktande uppkommer,f. 

Ett vite på två riksdaler uppsattes. 

Några år senare anklagades Sarivuomasamerna för, att med sina kåtor 

ha vistats inom Enontekis lappmark och därvid skadat bl a beten i 

Lainiovuoma (=sydvästra delen av Rounala). De uppmanades att vid 

flyttningen från Norge och fjällen undvika att komma in på Enontekis 

område. Året därpå, 1792, vållade en likartad tvist mellan Sarivuoma 

och Lainiovuoma en omfattande diskussion vid rätten och man kan spå

ra en påtagligt ökad trängsel på betesmarkerna. Parallellt togs så

dana tvister upp vid häradsrätten i Jukkasjärvi och med samma argu

ment."^ 

Vid ett annat betesmål samma år görs ett uttalande, som har principi

ell betydelse. Rätten anför nämligen i sitt utslag att Msom uti den

na lappmark, lappallmogen icke äga några för var och en enskilt till-

slagna betestrakter....11 Det kan tolkas som ett indicium på, att de 

individuella skattlanden och därtill hörande individuella beten inte 

längre användes vid slutet av 1700-talet.^ (Se vidare avsnitt 

6.5.2). 

De frågor, som här berörts, har nära anknytning till den typ av kon

fliktsituationer, som belyses i nästa avsnitt om höskademålen. 

1) Jfr Hultblads beskrivning av den parallella utvecklingen i Jokk
mokk, s 90 f. 
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4.4.4 BEBYGGELSEUTVECKLINGEN FRAM TILL 1809 

Innan höskadeproblemet diskuteras är det motiverat att översiktligt 

redogöra för bebyggelsens utveckling under 1700-taletHebyggelsens 

omfattning inför 1809 års klyvning av Enontekis socken framgår av 

fig 4.2.Kartan redovisar de nybyggen som upptas i jordeböckerna. 

Några av nybyggena blev kortlivade och kom att ödeläggas före skatt

läggning, ex Könkämä och Kelottijärvi. 

De första nybyggena etablerades i Karesuando(1660-70-talet),Kuttai-

nen(1660-70-talet),Idivuoma(omkr.1690),Hetta(1690-talet),Palojoensu 

(1690-talet).Några år senare tillkom Maunu(=Wickuriniemi),Mertajär-

vi samt Vuontisjärvi. 

Vid mitten av 1700-talet hade bebyggelsen spritt sig till Palojärvi, 

Leppäjärvi,Peltovuoma,Sundajärvi,Muotkajärvi och Kyrö; samtliga på den 

finska (=nordöstra) sidan av Muonio älv.Dessutom hade de tidigare 

existerande bebyggelseenheterna (=byarna) fått ytterligare tillskott, 

nämligen Karesuando,Kuttainen,Idivuoma,Maunu,Palojoensu och Hetta. 

I 1765 års jordebok är 30 nybyggen noterade. 

Vid slutet av 1700-talet hade fast bebyggelse etablerats vid sjöar

na Ruodusjärvi,Suijejärvi,Kelottijärvi samt Näkkäläjärvi upp mot grän-
o \ 

sen till Kautokeino (se vidare 4.4.7). 

Karaktären av nybyggenas näringsstruktur belyses i någon mån av upp

gifterna i 1774 års jordebok.Enligt den hade nybyggarna i Enontekis 

socken tillsammans 2 hästar,19 oxar,143 kor,38 ungnöt,222 får samt 

167 renar.Den genomsnittliga gården hade alltså en djurbesättning be

stående av 5-6 kor,några ungnöt,c:a 10 får,något färre renar samt i 

de flesta fall en oxe.De slåtterängar,myrar och bäckstränder,som skul

le ge vinterfodret var många och ofta ett par mil avlägsna även om 

de flesta låg på betydligt mindre avstånd.Betena låg närmare gården. 

1 Nybyggesverksamheten i Torne lappmark avser jag att behandla mera 
ingående i ett kommande arbete. 

2 Wiikusjärvi,anlagt 1803.tillhörde från början Jukkasjärvi men över
fördes efter awittringen på 1890-talet till Karesuando. 



173 

4.4.5 HÖ SKADEMÅLEN 

Höskademålen förekommer fr o m 1770-talet och uppgår under den tredje 

perioden till 16. Dessa mål uttrycker mer än några andra effekterna 

av ett mer extensivt markutnyttjande inom de bada näringarna. 

Bakgrunden till höskadorna är följande: Nybyggaren tvingades samla 

in sitt vinterförråd av hö från ofta avlägsna myrängar och bäck

stränder, ibland upp till ett par mil från nybygget. Höet stackades 

på platsen och hemfördes sedan vid första slädföre. Innan det blev 

gjort kunde samerna passera med sina renar efter återkomsten från 

fjällen och sommarlanden och höskadan kunde vara ett faktum. Proble

met bestod alltså av spridda höstackar och svårkontrollerade renar. 

I Lappmarksreglementets åttonde paragraf förbjöds nybyggaren att be

driva jakt annat än inom en halv mil från nybygget. I den nionde 

paragrafen talas om fiske. Även om ett exakt avstånd inte fastställ

des, så kom fiskerätten i princip att accepteras på ungefär samma 

avstånd som jakten. Som vi har sett blev detta i varje fall härads

rättens praxis i Enontekis. När det så gäller nybyggarens höfångst, 

nämns inga restriktioner i fråga om avstånd. Mycket av höskadepro-

blemet hänger samman med att höfångsten undantogs från halvmilagrän

sen. Det kan möjligen ses som ett uttryck för ett parallellteoretiskt 

betraktelsesätt från lagstiftarnas sida, men var å andra sidan ganska 

realistiskt; nybyggaren skulle knappast kunna klara försörjningen av 

vinterfoder åt kreaturen inom en halvmilaräjong med tidens extensiva 

höfångstmetoder. Det framstår f ö som tämligen sannolikt att det var 

försörjningen som var den begränsande faktorn för en expansion av an

talet kreatur inte anskaffningskostnaden. 

Diskussionen i föreliggande avsnitt bör ses mot bakgrund av bestämmel

serna i lappmarksreglementet. 

I den mån domboksmaterialet verkligen speglar det faktiska händelse-
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förloppet kan man konstatera, att höskadeproblemet debuterar vid hä

radsrätten i Enontekis i och med en anhållan 1778 från kyrkoherden 

Daniel Engelmark, att det skulle upprättas viten om 3 Rdr, "viljcen 
K 

den är förfallen som utan hans lov och tillstånd, släpper sina renar 

i bete närmare än 1/4 mil från prästbordet....11 Detta ledde inte till 

några konkreta åtgärder. Även i andra delar av lappmarken hade ett 

höskadeproblem etablerats, vilket lett till att KB utfärdat 
1  2 )  o  

författningar. 9 Så ex 1781 då samerna vid 3:16 d vite förbjöds 

göra nybyggarna intrång i deras ägor. I motsatt riktning gick en 

författning 1785, där nybyggarna ålades att med stängsel skydda si

na ängar och hässjor för att freda dem mot renarna, "och om lappar

na göra ohägn, skola de plikta 1:32 d och så vakta sina renar att 

de icke må göra någon skada å nybyggarnas ohägnade slåtterängar". 

År 1796 insände kyrkoherde Grape i Enontekis på sina och nybyggarnas 

vägnar, en skrivelse till KB om renarnas skador på ängar, slogar 

och betesmark. Samma år i april utfärdade KM:t en kungörelse för 
3) 

Torne lappmark vari sades bl a följande: De, som har sina ängar och 

slåttermyrar oinhägnade eller endast "hägnade med svag gärdsel11 och 

inte försvarar höet i ordentliga lador utan stackar det, bör inhäg

na stackarna, så att inte renarna kommer åt det "och må hädanefter 

den nybyggare och prästebordsinnehavare i dessa lappmarker samt de 

jordbrukare i socknarna skylla sig och själv sin skada stånda" om 

höskadan beror på att höet inte skyddats i lada eller med ordentligt 

1) HA Widmark kap 15 i v Düben, Om Lappland och lapparne, s 465 ff. 
2) En genomgång av höskademålens förekomst efter K B Wiklunds av-

skriftsamling synes ge följande resultat för olika lappmarker: 
Âsele: Spridda mål förekommer från 1760-talet med stigande frek
venser från 90-talet och runt sekelskiftet. Lycksele: Spridda mål 
från mitten av 1700-talet, en markerad stegring på 90-talet (10 
mål av totalt ca 25 efter 1750). Arvidsjaur-Arjeplog: Spridda mål 
från 1740-talet med en markerad stegring på 90-talet. Jokkmokk: 
Fåtal mål före 1780 men då en markerad uppgång, liksom under 90-
talet. Även om materialets fullständighet är oklar framträder ge
nomgående 80- och fr a 90-talet med högre frekvenser således unge
fär samtidigt som i Enontekis. 

3) 1801 utfärdades för övriga lappmarker en kungörelse med samma in
nehåll. Widmark aa, s 466. 
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stängsel. Innebörden är klart restriktiv mot nybyggarna men någon av

ståndsgräns nämns inte. 

De problem, som aktualiserades på detta sätt hade förekommit i Jukkas-

järvi vid olika tillfällen under hela 1700-talet (1711,26,31,41,45). 

Att döma av några mål från 1780-talet finns det skäl anta, att Grape 

författat sin skrivelse efter samråd med kyrkoherden i Jukkasjärvi, 

där höskadorna diskuterades vid häradsrätten 1787, varvid man bl a 

konstaterade, att 

"flera av lappallmogen vid nedkomsten från fjällen om hös
ten och annars om vintern slår upp sina kåtor nära till 
prästbordets och nybyggarnas ängar, varvid renarna för
stör hö11. 
Ett vite uppsattes på 3 Rdr plus böter och skadans ersät
tande "vartill den lapp utan skonsmål förfallen vara skall, 
som uppsätter sin kåta och betar renarna på de trakter vari
från de kringspridda lätteligen kunna inkomma å ängarna 
samt där skada göra " 

Mot denna bakgrund finns det viss anledning misstänka, att höskadorna 

inte alltid togs upp till behandling vid häradsrätten. De registrera

de målen av denna art förefaller vara så pass få, att de knappast 

kan ha föranlett Grape till den omtalade skrivelsen. Han ville emel

lertid av olika skäl tydligen uppmärksamma KB på att höskadeproble-

met även förekom i Enontekis. KB:s remiss på skrivelsen togs upp vid 

häradsrätten 1798 då höskadorna kom att ventileras ingående i när

varo av samtliga nybyggare och samer liksom kronoombud och kyrkoher

de. Samerna framhöll, att de vid ting och marknadstid var tvungna 

att flytta närmare kyrkan och då även kom i närmare kontakt med ny

byggarnas ängar än vad, som var vanligt. Nybyggarna menade å sin si

da, att detta förhållande alltid rått och inte vållat större problem 

förrän de senaste åren. I protokollen sägs ingenting om, vad som för 

en sentida betraktare förefaller vara den primära faktorn, nämligen 

de båda näringarnas ökande arealbehov. 

Nybyggarna redogjorde för var man hade sina ängar och slåttermyrar. 

Med utgångspunkt från dessa uppgifter beslöt häradsrätten föreslå 

KB att anslå ett visst område runt varje nybygge, vilket skulle vara 
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fredat för samernas renar. Förslaget som innebar ett avsteg från 

både reglementet och 1796 års kungörelse fick ett visst gensvar från 

KB. (Se fig 4.3). 

Att döma av ett utslag år 1807, infördes en gränsdragning för samer

nas rättighet att i sitt näringsutövande komma för nära nybyggena. 

Till detta ting hade nybyggaren Henrikson från Palojoensu instämt 

Lars Simma från Rounala, "för det han tvärt emot landshövdingens 

vites förbud av den 25 juni 1799, inom trefjärdedels mil från ny

bygget med sin renboskap ofredat och uppbetat kärandens renmosse

land 11 

Grapes aktion gav alltså ett visst resultat. Man vänder s a s på 

problemet och lyckas göra halvmilagränsen dels uttänjd ytterligare 

ett stycke dels till en barriär gentemot rennomadernas markutnytt-

j ande. 

Att halvmilagränsen även började tillämpas på nybyggarnas höfångst 

framgår av ett mål från 1803 i Enontekis. 

En nybyggardräng i Kuttainen krävde samen Per Tomma på ersättning 

för några höstackar, som befann sig mer än en halv mil från byn. 

Svaranden erkände genom sitt ombud, nybyggaren Ratama, men 

"som Käranden som inhysing icke ägt rättighet till den be-
mälda höbärgningen, ej heller hade höet blivit bortfört 
i tid eller stacken ingärdad, vilket varit desto mer av 
nöden, som höslogan efter kärandens egen beskrivning lig
ger över en halv mil från byn, så undandrog svarande om
budet hävdandet av ersättning " 

Kärandens invändning, att höbärgningen skett med hans svärfars, ny

byggaren Isac Person, tillstånd spelade mindre roll för häradsrätten, 

som i sitt utslag bl a avsade följande: 

"som Käranden själv erkänner att höet blivit bärgat över 
en halv mil från byn och försummat att stacka, inhägna el
ler bortföra det, förrän lappen med sina renar flyttat ned 
från fjället, så anser rätten att käranden, som genom egen 
förskyllan vållat skadan, till någon ersättning ej bör va
ra berättigad". 
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Den rumsliga konsekvensen av den nämnda zoneringen framgår av fig 4.3. 

De halvmilszoner som markerats blir något missvisande kring de stör

re bebyggelseenheterna,fr a Karesuando,vars zon borde vara större. 

Zoneringen skall dock inte tolkas alltför bokstavligt.Den utgör fr 

a en illustration till dels lappmarksreglementets bestämmelse om det 

för jakt tillåtna området för nybyggaren,dels den yta som nybyggarna 

(genom Grapes aktion) ansåg böra fredas för varje nybygge. 

Sett ur samernas synvinkel blir den rumsliga konsekvensen orimlig. 

Om denna zonering skulle ha genomförts och strikt efterlevts hade 

den centrala delen kring huvudälven och kyrkan helt ha stängts och 

ett i stort sett sammanhängande nybyggarområde spärrat flyttningsvä

garna i flera riktningar.Även om dessa effekter inte tilläts slå 

igenom så ger ändå kartbilden en uppfattning om nybyggesverksamhetens 

utrymmesbehov innebärande motsvarande inskränkning i nomadernas höst-

och vinterbetesområden.Intressanta synpunkter på nybyggarnas utrym

mesbehov lämnas av Rudberg (1957 s.l58ff).Av särskilt intresse är kar

teringen av maximalavstånden till de utnyttjade ängarna inom en del 

av Karesuando och Jukkasjärvi socknar.Max-avstånden ligger vanligen 

på 15 km.jämfört med Arvidsjaur (s.163) där de uppmätta avstånden är 

ungefär en tredjedel av siffrorna för Torne lappmark. 

Fig 4.3 Halvmilszoner kring nybyggena i Enontekis socken omkr 1809 
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Den positionsförändring mellan samer och nybyggare, som man kan iakt

taga mot slutet av 1700-talet i skattlands- och höskademålen, fram

går även i nybyggarmaterialet. Under perioden förekommer 46 mål röran

de nybyggen. 

Slutet av 1700-talet är en period av stark tillväxt för nybygges

verksamheten. Då tillkommer 14 nybyggesanläggningar, vilka i rela

tion till de tidigvarande 30 utgör ett relativt sett mycket stort 

tillskott. Samtidigt ökar i motsvarande mån nybyggarnas totala yt-

behov för sin näring. Av nytillskottets 14 nybyggen insynades 13 

under 90-talet. Det är därför intressant, att konstatera den tids

mässiga fördelning av nybyggarnas interna ängstvister. De består van

ligen i att grannen anklagas för att ha avverkat en äng eller slåt-

termyr utan tillstånd, eller att man känner sig förfördelad på annat 

sätt. I denna grupp förekommer 14 mål. Inget av dem inträffar under 

90-talet medan elva faller på åren 1800-1809. Det ökade antalet ny

byggare leder helt naturligt till fler hötvister mellan nybyggarna. 

Till detta kommer ett tiotal hemmansklyvningar, som även utgör ett 

tillskott och därmed ökar arealbehovet(Se kartan fig 4.2). 

I det resonemang som förts om innebörden av höskademålen och ny

byggarnas agerande skärps konturerna genom nybyggarmålens karak

tär och tidsmässighet. Den konfliktbild, som framträder mot slutet 

av 1700-talet, berör således inte bara rennomaderna utan även helt 

naturligt nybyggarnas interna relationer och är i grunden uttryck 

för en ökad trängsel och en viss konkurrens om marken. 

4.4.7 SAMMANFATTNING AV HÖSKADEPROBLEMET 

Den lagstiftning, som avsåg att reglera förhållandet mellan näringar

na i lappmarken,nämligen lappmarksreglementet, var fran början en
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sidigt inriktad på att begränsa nybyggarnas verksamhet i vissa av

seenden. Avsikten var dels, att styra in den på någon form av jord

bruk, dels att skydda rennomadernas intressen. Begränsningen ut

trycktes i fastställandet av en halvmilagräns för nybyggarens jakt 

och. i praktikten även fisket. Om det sålunda tidigare endast tala

des om att skydda samernas näringsmässiga intressen, så började man 

i slutet av 1700-talet även att diskutera nybyggarnas behov. 

Ett exempel på det nya synsättet är kyrkoherde Grapes skrivelse till 

KB med krav på en avståndsgräns i restriktivt syfte för rennomader

nas näringsutövande gentemot nybyggarna. Man kan nästan tala om ett 

omvänt tillämpande av reglementets bestämmelser. 

Denna utveckling innebär en skarpare markering och gränsdragning mel

lan de bofastas och nomadernas intressen. Renskademålen uttrycker en 

näringsmässig konflikt och speglar en positionsförändring mellan nä

ringarna i den meningen, att nybyggarna skapade sig en förankring 

och, på sätt och vis, sanktion för sina näringsmässiga krav. 

Så långt låter sig händelseutvecklingen beskrivas. Vad som dock är 

lika intressant men betydligt svårare att komma åt är styrkan i kon

flikten och i vad mån försöken att inskränka rörelsefriheten för 

samerna, skapade några praktiska problem för deras näringsutövande. 

Grundproblemet var ju helt av praktisk natur: Hur skulle man und

vika att renarna förstörde hö? Man måste alltså bedöma Grapes och 

nybyggarnas åtgärder mot denna bakgrund, men samtidigt vara obser

vant på andra tendenser. Försökte man ex favorisera nybyggesverksam

heten på samernas bekostnad eller kan man spåra en vilja att styra 

den näringsmässiga utvecklingen i de norra lappmarkerna? Dessa frå

gor kräver ett större tidsmässigt perspektiv, varför de diskuteras 

i samband med den sammanfattande analysen av hela undersöknings

perioden. 
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4.4.8 SAMMANFATTNING AV DELPERIOD 3 

Den tredje perioden erbjuder en helt annan bild än föregående. Det 

nya draget är det större antalet kontakter mellan rennomader och ny

byggare. Dessa kontakter avspeglas i såväl skattlandsmålen som hö-

skademålen, vilka är de mest spektakulära. 

Den nya situationen synes främst bero på nybyggesverksamhetens snab

ba tillväxt under perioden, vilket leder till att samerna får en ökad 

konkurrens i både jakt, fiske och betesmark. Detta uttrycks av ett 

agerande från nybyggarnas sida möjligen efter initiativ från kyrko

herde Grape, med vilken nybyggarna ju hade gemensamma intressen. 

Orsaken till det måste sökas i den ökade markkonkurrensen, som 

blev följden av det relativt stora tillskottet av nybyggen på 1790-

talet. 

Reglementet innehöll rèstriktioner för nybyggarnas aktionsradie i 

fråga om jakt i första hand men även fiske. Avsikten var dels att 

tvinga dem över i det från statens sida omhuldade jordbruket, dels 

att skydda samernas intressen. Det som sker på 1790-talet innebär 

att en gräns även sätts för samernas rörelsefrihet; man fick inte 

uppehålla sig inom ett visst avstånd från nybyggena. 

Ett annat förhållande som kommer att diskuteras närmare i kapitel 6, 

är att skattlandsbegreppet försvunnit ur materialet. Samtidigt kan 

män konstatera att samernas nyttjanderättsliga relation till nyttig-

heterna förändrats. De fiskevatten som av allt att döma tillhörde 

kategorin skattevatten (=hörde under något skattland) under de för

ra delperioderna synes nu genomgående ha krononatur. 
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Denna förändring medförde dock inte en försvagning av samernas dis

positionsrätt till de nyttigheter man hade behov av. "^Härvidlag före

faller domboksmaterialet vara entydigt. Häradsrätten agerade strikt 

efter lappmarksreglementets bestämmelser. 

4.5 Delperiod 4: 1840-78 

Fredsförhandlingarna 1809 ledde som bekant till, att Sverige för

lorade Finland. Den nya gränsen kom att dras längs Torne älv och 

dess förlängning i Muonio och Könkämä älv. För Enontekis sockens vid

kommande betydde det, att halva dess yta skars bort. Undersöknings

området och dess population kom alltså att halveras. Även om mitt 

intresse i princip koncentreras på den svenska delen, så förekom

mer den finska "armen11 även i den fortsatta framställningen i olika 

sammanhang. 

Den fjärde och sista delperioden omfattar slutskedet av den studera

de tidsepoken. För nybyggesverksamheten är det en period av expan

sion och ett utvidgande av den yta, som utnyttjades av näringen. I 

stor utsträckning skedde detta över områden, vilka tidigare varit 

skattland eller brukats på annat sätt av rennomader. Bebyggelseexpan

sionen norrut längs Könkämädalen är ett exempel på det. 

I domstolsprotokollen framstår denna expansion som konfliktlös. 

Några protester från samernas sida registreras inte under i stort 

sett hela den del av 1800-talet, som ingår i undersökningsperioden. 

Är denna konfliktlöshet skenbar i den meningen att konflikter skul

le ha förekommit utan att registreras i något material? Frågan måste 

ställas, även om det knappast går att ge ett uttömmande och fr a 

objektivt svar. 

1) Jfr Holmbäck s 50. 
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Så långt källmaterialet medger, är det min avsikt att diskutera den

na fråga, även om jag är medveten om, att materialets karaktär le

der till en generaliseringsnivå, som riskerar att dölja viktiga sam

manhang . 

Rennomaderna förekommer i få mål, av den typ som var vanlig vid mit

ten av 1700-talet. Det innebär dock inte, att de skulle figurera i 

mindre omfattning i domboksmaterialet i övrigt, men det sker i andra 

sammanhang. Däremot är som sagt skattlandsmålen fåtaliga och handlar 

enbart om jakt och i något fall om fiske. 

Totalantalet mål, som gäller markanvändning, överstiger 200. Av des

sa är 150 nybyggesmål, ca 50 handlar om höskador medan resterande 

tiotalet klassats som skattiandsmål. Denna fördelning på huvudkate

gorierna synes ge periodens karaktär i ett nötskal. Man får av den 

stora andelen nybyggesmål möjligen intrycket, att även markanvänd

ningen blivit en intern angelägenhet för nybyggarna. Frågan är då 

hur denna partsförändring skall tolkas. I vad mån speglar den en 

förändring inom rennomadismen mer än förändrade positioner mellan 

näringarna? 

Det stora antalet höskademål ger uttryck för ett minskat svängrum 

för nomaderna. Konfrontationerna ökade inte bara med den egna 

socknens nybyggare utan även med den finska delens inbyggare. Dessu

tom mötte man allt mer komplicerade och trängda förhållanden på som-

marlanden i Norge, vilket problem dock inte närmare berörs i detta 

avsnitt. 

Redovisningen av den fjärde delperioden kommer att röra sig om ett 

relativt fåtal frågor. I samband med diskussionen kring de få skatt

landsmålen kommer jag in på begreppen "krono och odisponerad11 och 

hur dessa skall tolkas. Störst utrymme ges höskadeproblemet, vilket 

under perioden blir akut. I samband därmed belyses relationerna i 

övrigt. 
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4.5.1 SKATTLAND SMÅLEN 

De 13 skattlandsmålen handlar om vildrensjakt och fiske. Fisket är 

den av nyttigheterna, som figurerat i flest mål och mest skiftande 

rättsliga sammanhang genom hela undersökningsperioden. Detta har 

speglat fiskets stora betydelse för såväl nomader som nybyggare. 

Fiskemålens frekvens och karaktär vid olika tidpunkter är därför 

viktiga som indikation på exempelvis rennomadismens markutnyttjande. 

Denna kommentar motiveras av de principiellt viktiga fiskemålen un

der den fjärde perioden och tolkningen av dem. 

År 1843 förrättades syn på den del av Kelottijärvi, (vid Könkämä-

älven en mil uppströms Maunu) som klockaren Grape i Maunu hos KB be

gärt att "som fiskevatten obehindrat av andra få intaga och begagna". 

Vid syneförrättningen förekom inget klandermot upplåtelsen, "och 

får fisket, som i övrigt är krono och odisponerat, sökanden till an

sökt ändamål upplåtas " 

Kelottijärvi har förekommit i räkenskaperna sedan 1550-talet. Det 

nämndes i den lista över utnyttjade fisketräsk, som gjordes upp 1674 

i samband med landshövding Graans förslag till jordebok över lapp

marken. Sjön förekom i skattlandsmål vid flera tillfällen bl a 1740, 

58 och 60. Sjön gav även namn åt ett vidsträckt skattland. 

1843 uppläts även ett annat fiskevatten, efter gängse insynings-

procedur. Det var sjön Sautusjärvi ungefär två mil sydväst om byn 

Idivuoma. Sökanden var nybyggaren J P Riska i Idivuoma. Vattnet be

skrevs vara beläget på kronoallmänningen och var några km långt och 

drygt en halv km brett. Sjön var dessutom krono och odisponerad. 

Även denna sjö förekom vid olika tillfällen i skattlandsmål, ex 

1740. Då hade samefamiljen Karist sitt skattland vid sjön. I en 

tvist med de dåvarande nybyggarna i Idivuoma om ängsmarken runt om

kring lyckades Karist med framgång försvara sina intressen. I härads
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rättens utslag sades bl a : "För den skull som lag och KM:t förord

ningar uttryckligen stadga, att alla fastigheter skola förbliva under 

den gräns och bostad som de tillförne av ålder lytt och legat hava... 

bliver NN Karist förbehållet äganderätten, att vid Sautusjärvi alle

na bruka, nyttja och behålla berörda ängar utan någons hinder, mån 

och intrång " 

Denna sjö kan alltså sägas utgöra kärnan i skattlandet Sautosjärvi. 

Hur ska man nu tolka att fiskevatten, som på 1700-talet förekom i 

flera skattlandsmål och tvister dels samer emellan dels mellan samer 

och nybyggare, på 1800-talet beskrivs som krono och odisponerade? 

En första förutsättning för att en nyttighet skulle kunna upplåtas 

till någons enskilda bruk var, att ingen därigenom skulle lida in

trång eller förfördelas på annat sätt. 

Om ingen protesterade vid insyningstillfället eller på annat sätt 

hade synpunkter, så får man' utgå från att nyttigheten ifråga verk

ligen var krono och odisponerad. 

Den logiska tolkningen av dessa mål är, att de berörda fiskevattnen 

inte längre utnyttjades av några samer. Skälet till det är detsamma 

som till skattlandsbegreppets försvinnande ur materialet, nämligen 

övergång till en mer extensiv helnomadism med större renhjordar och 

minskande krav på fasta nyttigheter av typ fiskevatten. Det är så

lunda inte konkurrensen från nybyggarna, som tvingat vederböran -

de nomader till reträtt eller något liknande, utan förändringen 

inom rennäringen själv, vilken medförde ett annat resursutnyttjande. 

Begreppen krono och odisponerad kom i ett visst avseende att få lik

artad betydelse i den meningen att om en nyttighet bedömdes vara 

odisponerad betraktades den som krono. 

Det är möjligen inte oväsentligt för samernas markutnyttjande på 

lång sikt och ur nyttjanderättslig synpunkt, att en nyttighet vilken 
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på grund av att en brukare saknades, ändrade karaktär från skatte 

till krono, kom att förbli krono. Jag avser då nyttigheter, som nytt

jades mer eller mindre permanent av de helnomadiserande samerna. An

nat var ju förhållandet med nybyggarna, vilka på 1840-talet fick 

rätt att skatteköpa sina nybyggen. En konsekvens av denna tankegång 

(som behöver studeras närmare och ur fler aspekter) är att den mark 

och de nyttigheter de helnomadiserande fjällsamerna av olika skäl 

lämnade under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet 

kunde man inte få tillbaka på samma villkor som tidigare, om ett 

sådant behov skulle ha uppstått. "^Det vore även intressant att få 

svar på frågan i vad mån den observerade utvecklingen i nämnda av

seende även har någon betydelse för de markrättsliga frågor, som är 

aktuella i våra dagar. 

Under de första delperioderna kan man iaktta fiskets centrala roll 

i försörjningsbasen för såväl samer som nybyggare. Under den tredje 

förefaller nybyggarna vara de, som i första hand engagerar sig i 

tvister om fiske. Materialet pekar på att fisket inte spelar samma 

roll som tidigare för nomaderna. Även om rennomâdismens behov 

och allmänna inriktning förändras under den senare delen av under

sökningsperioden, så förblir nybyggarnas behov tämligen likartade 

under hela 1800-talet och sannolikt långt in i vårt sekel. Fisket 

spelade hela tiden rollen som basresurs. Detta framträder på olika 

sätt i insyningsprotokollen och rättens agerande. För att belysa 

detta har jag valt att redovisa ett mål som visar vilken betydelse 

häradsrätten fäste vid fisket för kolonisationens utveckling. 

Målet är från 1848 då samen P J Pilto ville ta upp ett kronohemman 

vid Siikavuonio vid Könkämäälven ca fyra mil uppströms Karesuando. 

KB begärde häradsrättens granskning och utlåtande om Piltos ansö-
2 )  . . .  

kan. Häradsrätten fann i sitt utslag att ingen protest förekommit 

1) Se Prawitz SS 1966, s 158 f. 

2) KB:s utslagsakt 30 juni 1848, HLA. 
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ifråga om de insynade ängslägenheterna. Däremot hade man synpunkter 

på fiskevattnen. Pilto hade låtit insyna flera fiskevatten och i sin 

bedömning av dessa kom man in på ett principiellt resonemang om konse

kvenserna av, att 

"flera stora fiskrika sjöar och åtskilliga goda fiske
ställen i Muonio (och Könkämä) älv blivit upplåtna till 
enskilt begagnande under vissa hemman, ehuru dessa är 
belägna på flera mils avstånd från bostaden till det hem
man under vilket de blivit lagda, samt att sådant, uti 
icke ringa grad hindrar odlingarna, emedan nybyggessökan
den som åtminstone från början och till dess nybygget hin
ner betydligen uppodlas är, i stort behovet att hämta de
ras utkomst och uppehälle från fisket, vanligen skygga 
för att nedsätta sig vid sådana sjöar och vatten, som 
blivit andra upplåtna". 

Mot denna bakgrund ansåg häradsrätten inget hinder föreligga att 

upplåta de ansökta odlingslägenheterna, men man kunde inte bifalla 

Piltos önskan att få fiska i ett vatten fyra mil från bostaden, åt

minstone inte längre än tills annan sökanden ville insyna ett ny

bygge närmare vattnet ifråga. Rätten gjorde även den kommentaren, 

att "den omständigheten att inga fiskesjöar inom Jukkasjärvi 
lappmark lär vara någon till enskilt begagnande upplåtna, 
icke i ringa mån bidragit därtill, att samma lappmark är 
mera än dubbelt så mycket odlad som denna". 

Om sålunda fiskets betydelse med tiden framstår som en relativt mind

re viktig resurs för nomaderna, så var den desto viktigare för 

nybyggarna. Betydelsen ökade dessutom med nybyggets marginella lä

ge. 

De mål som gäller vildrensjakt är visserligen fler men ger begränsad 

information. Vildrensjakten var i första hand en samisk angelägen

het att döma av partsfördelningen i tvisterna. Det sammanhänger med, 

som tidigare påpekats, samernas större rörelsefrihet. Tvisterna 

uppstod oftast genom att vildrenar blandade sig med tamrenarna. 

Gällande praxis var tydligen att de vildrenar, som kom in på byns 

område, delades mellan bymedlemmarna. Den koncentration av vildren

mål, som man kan skönja under 1840-talet betecknar slutskedet av 

vildrenens förekomst inom Torne lappmark och landet. Därmed för
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svinner även det näringsinslaget som under mycket lång tid var basen 

i den tidiga och begränsade form av rennäring som bedrevs fram till 

den nya tidens början. Det sista vildrensmålet förekom 1860. (Jfr 

Solem s 20 f ) . 

4.5.2' HÖSKADEPROBLEMET 

Innan jag kommer in på situationen under den fjärde perioden, är det 

nödvändigt att i korthet redogöra för utvecklingen sedan 1810-talet. 

I redogörelsen för den förra perioden diskuterades bl a häradsrättens 

agerande och tillämpning av reglementet. Vidare berördes tillkomsten 

av de förordningar som avsåg att reglera höskadeproblemet. I sin kom

mentar till detta är H A Widmark''"^mycket kritisk till utvecklingen 

fr o m 1810-talet. Han vände sig bl a mot en kungörelse år 1813 för 

Jukkasjärvi, som innehöll motsatta stadganden i förhållande till vad 

som bestämts tidigare. I den kritiserade kungörelsen förbjöds samer-

na att vistas med renar och kåtor närmare än en mil från nybyggena. 

Vitet hade höjts till drygt sex riksdaler. 

"Man måste förvånas över att en sådan kungörelse kunnat uti 
vårt upplysta århundrade utfärdas, och det är påtagligt att 
nomaden icke haft någon målsman, som velat och kunnat föra 
hans talan för att få en sådan författning upphävd11. 

Kungörelsen från 1813 innebar ett väsentligt avsteg från reglementet, 

där det enbart talas om en halvmilagräns för nybyggarnas aktions

radie i avseende på jakt. Det kan i sammanhanget noteras, att tillämp

ningen av 3/4-milagräns i Enontekis även innebar ett avsteg, men där 

ålades samtidigt nybyggarna att själva aktivt skydda sina intressen. 

1825 utfärdade KM:t en förordning för Västerbotten, som byggde på 
2 )  o  

1801 års bestämmelser med tillägget att "om genom bevislig urakt

låtenhet å lapparnas sida, skada skedde, som eljest kunnat undvikas, 

lapparna borde vara till ersättning förbundna". 1831 utsträcktes den-

1) Kapitel 15 i v Düben, aa 1873, s 467 ff. 

2) =KM:ts förordning för Torne lappmark 1796. Se delperiod 3. 
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na förordning till att även gälla Norrbotten. 

Mot denna bakgrund är det av intresse att se, vilka högskademål som 

förekommit under mellanperioden och fr o m 1840-talet. 

För Enontekis del förekom under perioden 1811-39 15 mål, vilket är 

något färre än man möjligen haft anledning att förvänta sig. Mellan 

åren 1818 och 30 är inte något höskademål registrerat. 

I sitt utslag till ett mål från 1817, vilket inträffade i Övertorneå 

socken, sades bl a: 

"Som lappens renhjord är av den beskaffenheten, att den ej 
gärna kan så inskränkas och vårdas, att ej till äventyrs 
skada därav kan tillfogas det hö, som ligger ute å marken 
oinhägnat och käranden jämväl medgivit att de uraktlåtit 
deras ovillkorliga skyldighet av ifrågavarande höhässjors 
omstängande, och då kärande icke heller låtit lagligen 
värdera den skada de föregivit sig hava lidit, varda och 
svaranden med anledning av 9 Cap 38§ Bygg Balken från käro
målet frikänd 11 

Av detta utslag förefaller samernas rättigheter och nybyggarnas skyl

digheter väl markerade. 

De mål som förekommer tidigare under 1810-talet har ingen konflikt

karaktär och efter 1817 inträffar, som sagt, inget höskademål förrän 

1831. Man kan alltså inte på grund av materialet påstå att denna 

period på något sätt präglats av konflikter mellan rennomader och ny

byggare orsakade av renskadat hö. I målen från 1830-talet kan man 

inte heller spåra något, som kan kallas konflikt. Den bild som på 

detta sätt frammanas av källmaterialet stämmer illa med vissa sam

tida kritiska rösters uppfattning. Ett exempel är prosten Grapes'^ 

inlägg vid 1829 års riksdag. Han ser kolonisationens förlopp i lapp

marken som en ständig kamp, där rennomaderna hela tiden dragit det 

kortaste strået. 

1) Isak Grape (1779-1855) var bl a visitator i Torne lappmark och 
stiftsfullmäktige vid 1823-24 och 1828-9 års riksdagar. Han tor
de ha varit mycket väl insatt i problemen. 
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"Man har uppmuntrat odlingar i Lappmarken; det må ej ogil
las. Men man hade därjämte bort tillse, att landets första 
invånare icke måste, utan ringaste ersättning, till Colo-
nisterna avstå sin skattemark, för lappen likaså oumbärlig, 
som åker och äng för jordbrukaren." 1) 

Det är naturligtvis svårt att förbigå ett uttalande av denna art, 

som präglas av insikt i och intresse för rennomadismens situation 

i början av 1800-talet. Grapes inlägg tillkom i samband med den star-
. 2 )  

ka reaktionen bland samerna i Jukkasjärvi på 1813 års förordning. 

Samma år, 1829, insände samerna i Jukkasjärvi en skrivelse till KB 

och krävde att förordningen skulle upphävas. I stället ville man 

återinföra 1796 års förordning, vilken man ansåg grundad på "Lag, 

Naturrätt och Billighet". Inlagan påminner starkt om Grapes riks

dagsinlägg, varför man på goda grunder kan anta, att Grape skrivit 

eller i varje fall tagit del av den. I skrivelsen diskuteras in

gående effekterna av 1813 års förordning. Ansvaret för höskadorna 

lades nästan helt på renägarna. Man menade att nybyggarna mycket 

väl skulle kunna kringgärda sina hässjor och på annat sätt skydda 

höet. Man underströk även det omöjliga i att undgå skador på nybyg

garnas upp till fyra mil avlägsna och spridda hässjor. 

"All använd möda att avhålla renarna därifrån är fruktlös, 
de borttappade gör hinderlöst skada och då man av de kvar
blivna bortkört en flock kommer en annan i stället. Vid 
oväder och sådant menföre då skidorna inte löper gör och 
renarna hinderlöst skada. Boskapspest gör flyttningar nöd
vändiga, likasom tidig snö, töväder och köld, därav mar
ken och skogen överdrages med is, och fördärvar både ren
betet och bränslet i fjällen; även som vargar föranleda 
därtill. Med vargar måste vi dessutom leva i beständig 
strid, och inträffar någon gång att vi med dem få ett 
stillestånd, föranlåtas vi icke desto mindre i oväder, 
köld, mörker och ständig vaka hålla en lika häftig strid 
med våra uthungrade renar, för att värna nybyggarnas hö-
hässjor och mosshopar " 

Skrivelsen ger även i övrigt en dyster bild av förhållandena i Juk

kasjärvi (jfr kapitel 5). Rennomaderna känner sig på olika sätt ha 

praktiska problem med nybyggarna och upplever sig som trängda. Uppen-

1) Ur Prästeståndets Protokoll 1828-30, s 272 ff. 

2) Se Widmark aa, s 467. 
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barligen accepterade man dock tanken på en reglering av höskadefrå-

gan, som delade ansvaret mellan båda parterna. Samerna var alltså 

villiga att ersätta höskador på rimliga villkor."^ 

Man kan fråga sig i vad mån beskrivningen av förhållandena i Jukkas-

järvi kunde generaliseras till att gälla även andra delar av lapp

marken. Sannolikt är det en adekvat beskrivning av situationen även 

i de södra lappmarkerna, som dominerades av skogsrenskötseln. Bort

sett från effekten av regionalt varierande förordningar kom denna 

näringsinriktning på ett helt annat sätt än den helnomadiserande 

fjällrenskötseln att drabbas av konkurrensen från den under början 

av 1800-talet kraftigt expanderande nybyggeskolonisationen. Däremot 

är det svårare att bedöma om den beskrivna situationen även är gil

tig i Enontekis. Det är med viss risk att förlora ett vidare per

spektiv som jag bygger mycket av argumentationen på det lokala dom

stolsmaterialet. Men för diskussionen av den "tidsperiodbundna" 

situationen i Enontekis anser jag dock, att den säkraste grunden är 

den typen av material. Ett mer informativt källmaterial existerar 

inte. Den bild som sålunda frammanas på basis av detta material mås

te alltså antas spegla den faktiska utvecklingen så långt det är 
2)  

möjligt. 

Med hänsyn tagen även till 1830-talets mål i Enontekis, så ger perio

den intryck av relativ konfliktlöshet. 1834 biläggs en tvist sedan 

nybyggaren inte kringgärdat sina hässjor. 1838 förekom flera där hö-

1) Skrivelsen resulterade i att KM:t efter hörande av KB och Kammar
kollegium fastställde 1801 (=1796) års förordning till att gälla 
i fortsättningen. Den ålade nybyggaren att för att skydda sitt 
hö uppföra lador eller fyra alnar höga stängsel eller skylla sig 
själv om något hö blev förstört av renar. Innehållet i förord
ningen skulle årligen före höbärgningstiden kungöras i kyrkorna. 
Det bör i sammanhanget påpekas att KM:ts svar även var resolution 
på "Nybyggarnes i Jukkasjärvi lappmark besvär, rörande dem ålagd 
skyldighet att kringstänga deras höstackar". HLA. 

2) Den beskrivna utvecklingen i Torne lappmark har i mycket sin mot
svarighet i Finnmarken (=Norska lappmarken). Amtmannen (=KB) ut
gav 1815 en förordning med likartat innehåll och bestämmelser om 
vad båda parter hade att iakttaga för att undvika höskador. Se 
Solem, s 197. 
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skadefrågan löstes i godo. Svarandeparten erbjöd vanligen en viss 

summa som ersättning och hade ofta en nybyggare som ombud. Den efter 

1813 i hög grad konfliktladdade situationen i Jukkasjärvi kan man in

te förmärka i Enontekis. Skillnaden mellan socknarna förklaras möj

ligen av att skogsrenskötseln dominerade i den södra delen av Jukkas

järvi. Denna fråga skulle dock behöva utredas närmare för att ge ett 

säkert svar. 

KM:ts agerande i höskadefrågan och tillkomsten av en rättvisare för

ordning bör ha bidragit till en konfliktfri utveckling. Under 1840-

talet förekom endast ett höskademål. Mot slutet av 50-talet började 

kontroverserna med nybyggarna i den finska delen av Enontekis. 1863 

blev problemet akut och resulterade i en längre utredning om de in

träffade höskadorna samt de olika lappbyarnas flyttningsvanor. Ut

redningen begärdes av KB efter ett flertal klagomål från de finska 

nybyggarnas sida. 

Vid tinget i Enontekis 1863 gavs de berörda parterna tillfälle att 

komma till tals. En talesman för de svenska nybyggarna menade att 

"det knappast en enda nybyggare eller hemmansägare i svenska Enon

tekis församling finns, som inte under förliden höst lidit mer 

eller mindre skada på sina höstackar, genom att finska eller svens

ka lappars renar nedtrampat och uppätit det i samma stackar för

varade höet och att de lidit vida större skada än de finska nybyggar

na". Vad som bl a var anmärkningsvärt i de finska nybyggarnas uppgif

ter var de stora mängderna förstört hö. I vissa fall motsvarade den 

uppgivna skadan en halv årsskörd. Renägarna å sin sida menade, att 

de finska nybyggarna ofta själva gottgjort sig skadan genom att helt 

enkelt skjuta ett antal renar. Man var även från svenskt och finskt 

håll ense om att skadornas omfattning aldrig tidigare varit så sto

ra som den senaste hösten. 

Den förnämsta orsaken till skadorna uppgavs av samerna vara det då

liga vädret under oktober månad, vilket medfört att svenska, finska 
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och norska renar blandats och samlats i stora mängder i ett stort 

område kring Könkämä och Muonio älv. Som starkt bidragande orsak an

fördes även 1852 års finska (ryska) beslut att förbjuda norska renar, 

fr a från Kautokeino, att beta på finskt territorium (Se vidare 

härom i kapitel 7). 

Diskussionen kom även in på möjligheterna för nybyggarna att leva upp 

till tankarna i 1831 års förordning. Nybyggarna hävdade att de före

skrivna inhägnaderna kring höstackarna i de flesta fall inte gav nå

got skydd och var i allmänhet omöjliga att uppföra på avlägsna myrar, 

även om virke skulle finnas. Inhägnaderna måste göras mycket höga 

för att vid tjockt snötäcke hindra renarna. Man framhöll slutligen, 

att det inte förelåg någon "fientlig sinnesstämning" på grund av de 

diskuterade förhållandena mellan samer och svenska resp finska ny

byggare. Man önskade fortfarande "få leva i fred och sämja med varand

ra". 

Den bittra stämning som framträdde i 1829 års inlagor från Jukkas-

järvi saknas här. Snarare är alla parter ense om problemets praktis

ka natur och medvetna om dess orsaker."^ 

Under 1860- och 70-talet förekommer ett tjugotal hötrampmål under 

vardera decenniet. Detta är ägnat att belysa en ökad trängsel och 

allt större problem för renägarna att undvika skador på nybyggarnas 

ängar och myrslåtter. Denna typ av konfrontation blir således ett 

vanligt inslag vid häradsrätten. 

Höskadefrågan diskuterades även på sockenstämman vid flera tillfäl

len. 1859 beslöt stämman uppmana nybyggarna att före jultid bortföra 

1) Huruvida den tanken föresvävade någon, att höskadeproblemet och 
den besvärliga situationen för samerna i grund och botten orsa

kades av kolonisationen och att de problem, som diskuterades en
dast var dess praktiska konsekvenser, framgår inte av det till
gängliga primärmaterialet. Självfallet måste dock antas att lo
kalbefolkningen i någon mån var klar Över sambandet. 
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det höförråd, som fanns över 3/4 mil från Karesuando by och en halv 

mil från övriga byar i socknen. De, som bodde norr om Naimakka bor

de så snart som möjligt på vintern eller på första vinterföre hop

samla sitt hö. De skador som uppkom under sommar ocn höst skulle par

terna dela på. Året efter beslöt man föreslå att parterna även i öv

riga trakter borde så långt möjligt dela på skadan, med vissa preci

serade förbehåll i vissa delar av socknen. Vid ett senare möte sam

ma år krävde dock samerna, att man inte skulle släppa på kraven att 

nybyggarna noggrant skulle inhägna sina hässjor. 

Även om man inte direkt kan spåra några djupgående och splittrande 

konflikter måste de utdömda skadestånden ändå ha inneburit en be

lastning för renägarna,vilken man dock från deras sida synes ha be

traktat som ett bestående inslag i tillvaron och nödvändigt ont. 

Källmaterialet lämnar ingen närmare upplysning på den punkten. I 

stället går debattens vågor höga i den samtida litteraturen. I myc

ket är den centrala frågeställningen, huruvida den "samiska natio

nen" stod inför sin undergång eller ej. Det senare motivet återkom 

bl a i flera av landshövdingens femårsberättelser. Oavsett stånd

punkt kunde ingen förneka att rennäringen hela tiden expanderade och 

att däri möjligen den viktigaste förklaringen till de ökande hö-

skadeproblemen låg. 

4.5.3 BEBYGGELSEUTVECKLINGEN UNDER 180Q-TALET 

Av fig 4.4 framgår bebyggelsetillväxten fram till 1870-talet i den 

svenska delen av f d Enontekis socken.De stora byarna Karesuando och 

fr a Kuttainen får ytterligare några nybyggen liksom i Maunu,Mertajär-

vi och Suijejärvi.Under perioden 1825-50 etableras bebyggelse i Sai-

vomuotka i den sydöstra delen av socknen.Längst i norr anläggs Kumma-

vuopio och nedströms Könkämä älv Naimakka(1823) och Siikavuopio.Det 

officiella skälet (särskilt i fallet Kummavuopio) för dessa nybygges

anläggningar var behovet att underlätta kommunikationerna med ett an-
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Fig 4.4 Bebyggelseutvecklingen under perioden 1810-76 

Bebyggelseenheter i Karesuando socken omkr 1875 

1 Karesuando 11 gårdar 11 Siikavuopio 
2 Kuttainen 12 12 Kummavuopio 
3 Id ivuoma 5 13 Keinovuopio 
4 Mertaj ärvi 3 14 Saarikoski 
5 Maunu 4 15 Paittasj ärvi 
6 Suij ej ärvi 3 16 Liedakka 
7 Ruodusjärvi 1 17 Nuulanki 
8 Naimakka 1 18 Wiikusj ärvi 
9 Paljasj ärvi 1 19 Kaltiorova 
10 Saivomuotka 4 
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tal rastplatser på vägen till Nordnorge.Omkring 1876 fanns fast bebyg

gelse på minst 18 platser i socknen.Under den senaste perioden hade 

fr a tillkommit några enstaka nybyggen på avlägsna plâtser,Liedakka 

och Nuulanki.Kuttainen hade ökat med två gårdar och blivit den störs

ta byn.Kedjan av ffjällägenheterf längs Könkämäälven uppströms Kare

suando kyrka hade kompletterats med Kaltiorova,Saarikoski och Keino-

vuopio( = flyttning av det ena nybygget i Kummavuopio,vilket eg.sked

de några år efter 1876).Någon bebyggelse utanför de etablerade bebyg-

gelseenhéterna på 1870-talet tillkommer inte under den återstående 

delen av 1800-talet. 

4.5.4 NY BYGG ARMÅLEN 

Nybyggarna dominerar stort i domboksmaterialet, vilket belyser att 

denna del av 1800-talet var en period av stark expansion för ny

byggesverksamheten. Följaktligen är det inte ägnat att förvåna att 

ca 90 av de 150 målen gäller nybyggesinsyningar och därtill knutna 

rättshandlingar. Under den fjärde delperioden tillkommer 20-talet 

nybyggesanläggningar med en klar koncentration till perioden 1848-

58. Omkring 50 mål handlar om tvister mellan nybyggare om ängar och 

höskörd i olika sammanhang. Hemmansdelningarna har i stället avta

git och utgör mindre än tio. Antalet nya nybyggen resp delningar 

Fig 4.5 Liedakka nybygge.Teckning : förf. 
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måste bedömas mot bakgrund av att socknen delades 1809. Ungefär hälf

ten av nybyggena hamnade då på den finska sidan. De 22 nybyggen, som 

det rörde sig om motsvarar alltså ungefär tillskottet under den fjär

de delperioden. Mot slutet av perioden uppgick antalet nybyggen till 

52, varför nytillskottet relativt sett är stort. 

Även om nästan samtliga mål formellt är interna, så har de ur olika 

synpunkter naturligtvis betydelse för relationerna gentemot rennä

ringen, även om det inte kommer till uttryck i intressemotsättningar 

eller konflikter utöver höskademålen. Dessa frågor har dock hänförts 

till kapitel 8. 

Endast få mål handlar om andra ting än de som direkt berör ängsbru

ket. Det förekommer ex inget jaktmål. Fisket figurerar i några en

staka fall. I stället är det tvister i samband med insyningar, trass

liga tvister om ängar och deras avkastning. Kyrkoherden Lars Levi 

Laestadius förekom praktiskt taget varje år i något "ängsgräl" med 

grannar. Ett genomgående tema i dessa mål är osäkerheten om var den 

ena eller andra slåtterängen låg och vem som var dess rättmätiga 

ägare. Dessa tvistemål har i vissa avseenden samma karaktär som hö-

skadorna beroende på att de är uttryck för samma fenomen, nämligen 

en ökande trängsel. 

4.5.5 SAMMANFATTNING AV DELPERIOD 4 

Utvecklingen i Enontekis kring mitten av 1800-talet präglades i hög 

grad av nybyggesverksamhetens expansion. Den krävde resurser. Det 

första kravet som måste uppfyllas, för att ett nybygge skulle få an

läggas, var att de insynade odlingslägenheterna och fiskevattnen 

var krono och odisponerade. I flera fall befanns mark och vatten, 

som tidigare utnyttjats av rennomader, uppfylla dessa krav. 

Begreppet "krono och odisponerad" måste tolkas så att ingen nyttja

de resursen ifråga. I sådana fall torde alltså vederbörande same 
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eller skattlandsinnehavare ha lämnat dessa nyttigheter i den utsträck

ning, att man inte ansåg sig ha anledning att klaga vid häradsrätten 

över lidet intrång. I annat fall skulle man med största sannolikhet 

ha gjort det! 

M a o  k a n  r e n n o m a d e r n a s  f ö r ä n d r a d e  m a r k a n v ä n d n i n g  s ä g a s  h a  ö k a t  e x 

pansion sut rymme t för tillskottet av allt fler nybyggare under 1800-

talet. 

En direkt konsekvens av kolonisationen var höskadorna. Rennomaderna 

fick mot slutet av 1850-talet allt svårare att bedriva sin näring 

och samtidigt undvika höskador. Sedan sekelskiftets diskussioner 

om bästa sättet att reglera renskadefrågan hade en eller annan gene

ration renägare hunnit vänja sig med sakernas tillstånd och sanno

likt även accepterat dem. Detta skulle så bidra till att förklara, 

varför höskadorna trots allt inte orsakade några mer uppslitande 

strider under perioden 183-58. Visserligen ventilerades avvikande 

åsikter vid häradsrätt och sockenstämma, men inte förrän inpå 1860-

talet blev problemet akut och då mycket till följd av externa fak

torer som ex gränsregleringen 1852. 

4.6 Sammanfattande kommentarer 

Framställningen bygger i första hand på häradsrätternas protokoll. 

Utgångspunkten för de resonemang, analyser och slutsatser som före

kommer, är de antaganden om källmaterialets konsistens och repre

sentativitet, som gjordes i föregående kapitel. 

Huvudtemat i avhandlingen gäller ju markanvändningen. I detta kapitel 

var ett syfte att studera rennomadismens karaktär i detta avseende. 

De frågor som då blev aktuella, gällde vilka nyttigheter som bruka

des vid olika tidpunkter och vilken nyttjanderättslig bindning till 

de utnyttjade resurserna, som kunde iakttagas. Vad är en förändring 

härvidlag ett uttryck för? 
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Ett annat delsyfte var att få en bild av rennomadernas relationer 

till nybyggarna och hur dessa förändras över tiden. Hur skall en så

dan förändring tolkas? 

Det är svårt att utifrån olika nyttigheters frekvens i materialet be

döma deras relativa betydelse vid olika tidpunkter. Målens karaktär 

och innehåll, ger dock i många fall en fingervisning om en viss nyt

tighets betydelse för försörjningen. Ett större antal mål ger dess

utom naturligen mer information. 

Det är svårare att gå motsatt väg. Hur ska man ex tolka att jakten 

endast figurerar i ett enda fall under den första perioden. Man kan 

av detta inte dra den slutsatsen att jakten spelade liten roll under 

slutet av 1600-talet. Det finns goda skäl anta, att det i stället 

var tvärtom. Det är dock en bedömning som får göras utifrån andra 

källor än domboksmaterialets frekvenser. På basis av detta material 

blir den rimliga tolkningen att jakten under perioden av olika skäl 

inte orsakade några tvister, som kom att registreras i dombokens 

protokoll. Det är alltså av stor vikt att man i varje enskilt sam

manhang noga överväger materialets egenskaper. 

Vad så gäller de olika resursernas utnyttjande , kan man först konsta

tera att fisket genomgående haft en central roll i försörjningen för 

nybyggarna. För rennomadismen synes dock denna betydelse har varit 

störst under de två första delperioderna för att sedan relativt sett 

minska. Orsaken synes vara utvecklingen inom rennäringen mot större 

och mer tidskrävande renhjordar. Beten och boställen börjar figurera 

i materialet kring mitten av 1700-talet, då rennomadismen av allt 

att döma är inne i en expansiv fas och ännu inte har känning av nå

gon konkurrens från nybyggarna. 

En viss konkurrens blir märkbar under den tredje delperioden i tvis

temålen rörande fr a fisket men även jakt i några fall. Samer och 

nybyggare har i dessa mål bytt roller. De förstnämnda har i stor ut

sträckning hamnat på svarandesidan. 
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Såväl jakt- som betesmålen har blivit kollektiva under den tredje 

perioden. Det tolkades som uttryck för en strukturell förändring 

inom rennäringen. De större renhjordarna krävde större arealer vil

ket sprängde den individuellt präglade skattlandsorganisationen. 

Som en speciell sida av dessa frågor måste man se höskadeproblemet, 

vilket debuterar under 1770-talet och speglar en ökande trängsel. 

Höskadorna tvingar myndigheter på olika nivåer till ett principiellt 

ställningstagande i regleringen av relationerna mellan de båda nä

ringarna. Den lösning på problemet som KM:t beslutade sig för inne

bar i princip att man frångick tankegången i lappmarksreglementet. 

Den innebar att nybyggarnas rörelsefrihet skulle begränsas. Jakt 

skulle få bedrivas inom en halvmilaräjong. På ungefär samma sätt 

kom fiskerätten i praktiken att begränsas. Denna halvmilagräns sätts 

nu upp även för rennomadernas rörelsefrihet gentemot nybyggarna. 

Den förordning som kom att bli gällande under större delen av den 

sista delperioden tillkom 1831 och medförde att respektive parts 

rättigheter klart definierades. Halvmilagränsen gällde i första 

hand kravet på nybyggarna att med stängsel eller på annat sätt skyd

da sina höstackar. Höskadeproblemet försvårades vid mitten av 1800-

talet till följd av en förändring av de yttre förhållandena. Gräns-

regleringar sammanföll med svåra väderleksförhållanden i början av 

60-talet, vilket medförde ett stort antal höskador. Man kan med fog 

påstå att Johan Graans parallellteori från 1670-talet vid det här 

laget brutit samman. Möjligen kan man betrakta höskadorna och vissa 

andra konflikter från slutet av 1700-talet som ett uttryck för sam

ma sak, men vid mitten av 1800-talet är situationen uppenbar i av

seende på de kolliderande behoven renbete-höfångst. 

Hela denna utveckling under två sekler kan även ses ur en nyttjande-

rättslig synvinkel. I vilka avseenden har samernas rättsställning 

förändrats? Jag har i flera olika sammanhang redovisat den tolkning, 

som på basis av källmaterialet förefaller mest logisk, nämligen att 
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det var behovet som var grunden för nyttjandet av en resurs. Det är 

dock lika klart att man inte kan ge ett entydigt svar på frågan, om 

det förelåg äganderätt till den ena eller andra nyttigheten. Det be

ror mycket på svårigheten att definiera äganderätt. Det är heller 

inte mitt syfte att ge svar på den typen av frågor. De köp och för

säljningar av ängar och fr a fiskevatten som förekom i slutet av 

1600-talet pekar på någon form av ägande för samernas del. Man kan 

i sammanhanget även observera arvsrättens styrka. Den framgår ex av 

att ett köp av ett fiskevatten kunde fås upphävt ännu efter ganska 

lång tid efter hävdande av arvsrättsliga krav. 

Vid mitten av 1700-talet förekommer mål som belyser häradsrättens 

uppfattning att skattlanden var av skattenatur. Huruvida detta kan 

tolkas som att man kan tala om en äganderätt för skattlandsinnehava

ren är en annan fråga. På övriga administrativa nivåer (KB och KM) 

var uppfattningen om skattlandens kamerala natur inte entydig vid 

mitten av 1700-talet. Redan under den förra perioden förekom mål, 

som visade att det inte förelåg äganderätt till skattlandet som så

dant. Däremot är det flera mål som pekar på att de enskilda nyttig-

heterna var knutna till skattlandsinnehavarna med något som har 

karaktär av äganderätt. Det ofta återkommande hävdandet av arvs

mässig anknytning till en viss nyttighet antyder samernas egen upp

fattning om äganderätten. 

Det mesta talar för att de nyttjade resurserna mot slutet av 1700-

talet över lag har krononatur. ̂Det är t ex kronoombudet som utfär

dar fisketillstånd, inte häradsrätten, fiskevatten som tidigare låg 

på någons skattland och vilka samer tvistat om förekommer nu i mål 

mellan nybyggare. Ett väsentligt faktum är även att skattlandsin-

delningen är i upplösning. 

Å andra sidan innebar denna förändring inte att samernas nyttjande-

1) Jfr Prawitz SS 1966, s 158. 
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rätt försvagades. Detta påstående kan möjligen inte göras invändnings-

fritt utan en närmare precisering av tidsperspektivet. Under den tids

period undersökningen omfattar torde man dock kunna påstå, att samer-

nas dispositionsrätt till de nyttjade resurserna inte ifrågasattes. 

Den kamerala förändringen sammanhängde med rennäringens utveckling. 

Den innebar ju att resursutnyttjandet mer och mer kom att anpassas 

efter renarnas behov, vilket samtidigt innebar att man mer eller mind

re lämnade tidigare hävdade nyttigheter. Det var alltså inte fråga 

om en nödtvungen reträtt från samernas sida. De av dem lämnade nyt-

tigheterna kom istället att utnyttjas av ett stigande antal nybyg

gare. Man kan uttrycka det så, att förändringen inom rennomadismen 

mot ett mer extensivt markutnyttjande i stor utsträckning var en 

förutsättning för nybyggesverksamhetens territoriella expansion i 

Torne lappmark. Man kan även se det så, att förändringen inom ren

näringen bidrog till en, i jämförelse med andra lappmarker, konflikt

fri utveckling och omställningsprocess från slutet av 1700-talet och 

fram till tiden kring mitten av 1800-talet. En fråga av mer kontro

versiell natur är, i vilken utsträckning kolonisationsförloppet skul

le ha "låtit sig påverkas" av att rennomadismen behållit sin struk

tur och typ av resursutnyttjande från mitten av 1700-talet, innebä

rande mindre expansionsmöjligheter för nybyggesverksamheten. Skulle 

antalet nybyggen i så fall varit färre? Denna intressanta frågeställ

ning berörs något i avslutningskapitlet. 

Som ett uttryck för rennomadismens förändrade inriktning får man se 

nybyggarnas stora dominans i materialet under den sista delperioden. 

Samerna förekommer nästan enbart i sammanhang, som är direkt hänför

bara till rennäringens behov, nämligen höskadorna. Den typ av in

terna tvister, som var så vanliga under den andra perioden hundra 

år tidigare, förekommer endast i enstaka fall vid mitten av 1800-

talet. 
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Kap 5. BESKATTNINGEN 
5.1 Inledning 

Föreliggande kapitel syftar till att studera lappskatten utifrån 

olika synvinklar. 

Bakgrunden till 1695 års lappskattereform redogjordes för i kap 2. 

Här är det denna skattereforms tillämpning som är föremål för be

handling. 

En viktig utgångspunkt för ett studium av hur lappskatten utveckla

de sig under den studerade perioden är det faktum, att de grund

principer som fastställdes 1695, kom att vara gällande under hela 

1800-talet (formellt ända till 1928). Det är av det skälet intres

sant att se hur skattereformen kom att tillämpas vid olika tid

punkter mot bakgrund av att de näringsmässiga förhållandena för

ändrades . 

Skattereglernas tillämpning hänger i hög grad samman med rennäringens 

stabilitet och känslighet för en förändring av de yttre förhållan

dena. Hur avspeglar sig sådana förändringar i de inbetalda skatte

beloppen och det enskilda skattetrycket? Vilket samband mellan skat

tebelopp och antalet skattande förelåg? Bibehölls principen om lapp

byarnas fixa skattebelopp? Slutligen görs ett försök att värdera 

det enskilda skattetryckets reala nivå, kan lappskatten anses ha 

varit hög eller låg? 

5.2 Källmaterialet 

Källorna till detta kapitel utgörs huvudsakligen av det kamerala 

materialet som omväxlande går under benämningen mantals- eller skat

telängder, uppbörds- eller jordeböcker. Benämningarna varierar. 

Längderna återfinns bland länsräkenskaperna och försvaras dels i 
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Riksarkivet (Kammararkivet) dels i Kammarkollegiets arkiv. ̂  

Eftersom termerna skatt- och uppbördslängd får anses mest adekvata 

i sammanhanget används dessa genomgående, även om jordebok förefal

ler ha varit den vanligaste benämningen. 

För den svenska delen av Torne lappmark (Jukkasjärvi och Enontekis) 

har fr o m 1640 skattlängderna gåtts igenom för vart tionde år fram 

till 1695, därefter ungefär vart femte fram till 1809, under perio

den 1730-60 dock i stort varje år. För 1800-talet ha de allra fles

ta årgångarna studerats. För hela perioden är det en viss övervikt 

för Enontekis jämfört med Jukkasjärvi med avseende på studerade år. 

Övriga delen av Torne lappmark och Kemi lappmark har för perioden 

fram till 1809 studerats i något mindre utsträckning än Jukkasjärvi 

och Enontekis. Materialet för det område som dels avträddes 1751 

(Kautokeino och Avoivara) dels 1809 (resten av Torne lappmark, 

Teno by, Utsjocki samt Kemi lappmark) är arkiverat tillsammans med 

det övriga lappmarksmaterialet. 

Det arbete som nedlagts på dessa skattlängder står möjligen inte i 

proportion till den erhållna informationsmängden. Det skulle därför 

i och för sig vara fullt acceptabelt att göra ett mindre urval när 

det exempelvis gäller uppgifter om skattens utveckling, antalet be

talande osv. Sökandet efter uppgifter om skattlanden kräver dock, 

fr a under perioden 1730-70, ett så detaljerat studium som materia

let medgav, innebärande att i stort sett varje år måste penetreras. 

Skattlängderna från tiden före 1695 innehåller i de flesta fall en

dast namnen på de skattskyldiga och deras mantal. Det uttrycktes i 

1) Från arrendetiden 1620-34 saknas skattlängder. Efter 1635 ingår 
lappskattematerialet i länsräkenskaperna och förvaras i Kammar
arkivet (KA) vilket är inrymt i Riksarkivet. Under perioden 1773-
1834 skötte Lappm:s Exklesiastikverk uppbörden då den infördes i 
verkets huvudböcker och finns nu i Kammarkollegiets arkiv (KKA). 
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bråktal vanligen mellan 1/4 och 1 och representerade vederbörande 

(åsatta) skattekraft. Dessa längder rubriceras också med viss rätt 

mantals- och skattelängder. "^Vissa år noterades även skattebeloppet 

och ofta bifogades dessutom saköreslängden. Dessa saknar dock i all 

mänhet intresse och innehåller vanligen brott mot av kyrkan definie 

rade regler.Skattlapparna är genomgående uppförda under lappbyar. 

I materialet fr o m 1695 noteras endast namn och skattebelopp. Marg 

nalanteckningarna är i början av 1700-talet sporadiska och består 

av notiser om skattefrihet, dödsorsak eller anledning till obetald 

skatt. Mot slutet av 1730-talet börjar marginalerna fyllas med orts 

angivelser, vilka har det allra största intresse, nämligen namn på 

skattland. 

Efter 1710 blir noteringar av typen "fattig, fattig i Norge, bort-

rymt till Norge11 etc mer frekventa. De årliga frekvenserna av dessa 

anteckningar är naturligtvis av största intresse och belyser ren-

nomadismens näringsmässiga situation vid olika tidpunkter. De före

kommer fram till 1770 och ger en visserligen summarisk men ytterst 

viktig information om orsaken till utebliven skatt. 

Som informationskälla är alltså dessa marginalanteckningar i vissa 

avseenden lika viktiga som uppbördslängdens övriga uppgifter. 

5.3 Tillämpningen av 1695 års skattereform 

5.3.1 1695 ÅRS SKATTEREFORM 

Den nya skatteordningen innebar i korthet att de olika skattetitlar 

na som fanns tidigare ersattes med ett fixt skattebelopp, jordeboks 
2) 

räntan. Denna ränta som åsattes varje lappby skulle byns medlemmar 

1) De har givetvis ingenting gemensamt med de moderna mantalslängde 
som först 1867 regelbundet utkom för lappmarken. 

2) Kyrkotiondet fanns dock kvar. Se db 1718 ang prästerskapets av
löning. 
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solidariskt ansvara för. Skatten fördelades på den enskilda bymed-

lemmarna efter vars och ens förmåga. Fördelningen skulle ske av läns 

mannen med hjälp av några av de "beskedligaste lapparna i byalaget". 

Antalet medhjälpare berodde på byns storlek. 

Den enskildes skatt blev så beroende av antalet skattande i byn och 

vederbörandes skattebelopp kunde variera år från år. Häri låg även 

möjlighet att göra en anpassning till en eventuell förändring i den 

enskilde skattlappens situation. 

Ett ökat antal skattedragare skulle enligt bestämmelserna inte med

föra en ökning av byns skattebelopp utan istället innebära att den * 

enskildes skattetryck minskade. Om å andra sidan antalet skattande 

av någon anledning sjönk skulle de kvarvarande skattlapparnas en

skilda belopp öka. I lappfogdeinstruktionen nämns ingenting om i vil 

ken utsträckning denna princip skulle fullföljas. Om ex en bys skat

tekraft minskade med hälften skulle då det enskilda skattetrycket 

fördubblas? 

En förutsättning för att den nya skattereformen skulle kunna genom

föras var att en jordebok upprättades. Av tabell 5.1 framgår anta

let skattlappar i de olika byarna inom Torne lappmark samt skatte

beloppen. 

1) Instruction för Lappfogdarne §6.Tr. Fellman IV nr 128. 
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Tab 5.1 Utdrag ur 1695 års jordebok för Torne lappmark.KA 

Lappby Antal Byns skatt., v Skatt per Högsta resp Anm 
beta Daler smt betalande lästa skat
lande tebelopp 

Siggevara 60 165:- 2:24 5:- - 1:16 inkl 8 
nyb bet 
35:16 

Tingevara 72 191:16 2:21 6:- - 1:16 
S:a Jukkas-
järvi 132 356:16 2:23 

Rounala 31 76:16 2:16 4:- - 1:-
Peldo-
järvi 12 30:16 2:16 4:-- - 1:-
Suonda
vara 15 50:- 3:11 6:- - 1:- inkl 6 

nyb bet 
27:-

S:a Enon-
tekis 58 157:- 2:24 

Kauto-
keino 19 45:- 2:12 3:- - 1:-
Aviovara 11 23:- 2:3 3:- - 1:16 
Teno by 2 4:- 2:-

S:a Torne 
lappmark 241 634:16 

1) 1 daler = 32 öre. 

Lappbyarnas skattebelopp varierar mellan 2 daler i Teno by till 3:11 

i Suondavara. De högre genomsnittsbeloppen där och i Siggevara för

klaras av att nybyggarna räknats in. De 14 nybyggena utgjorde samt

liga i Torne lappmark i dess dåvarande omfattning. Deras genomsnitt

liga skatt uppgick till drygt fyra daler. Om nybyggarna frånräknas 

hamnar genomsnittet även för Sundavara och Siggevara på två och en 

halv daler, vilket var det högsta skattebeloppet som 1695 års Kom

mission Douglas-Bure föreslagit. Det normala skulle vara två daler. 

De som "brukade åker11 skulle skatta för fyra daler. 1695 års bestäm

melser omfattade uppenbarligen endast samerna. Då de fåtaliga ny
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byggarna började påföras skatt jämställdes de till en början i skat

tehänseende med samerna och infördes i 1695 års jordebok utan sär

skild beteckning som nybyggare. 

I lappfogdeinstruktionen fanns dock föreskrifter om att en särskild 

jordebok skulle upprättas över nybyggarna. Detta skedde första gången 

i Torne lappmark 1698. I tabellen är nybyggarna fördelade på skatte

belopp . 

Tab 5.2 Nybyggarskatten enligt 1698 års jordebok 

2 3 3:16 4 4:16 5:16 6 S:a Dir smt 

Jukkasjärvi 1 2 4 1 8 
Enontekis 1 1 2 2 6 

Källa: Uppbördslängder: KA, KKA. 

I genomsnitt skattade nybyggarna i Jukkasjärvi för 4:12 daler, i 

Enontekis 4:8. Enligt 1673 års lappmarksplakat tillförsäkrades ny

byggarna, att efter frihetsårens utgång inte åsättas högre skatt än 

samerna. I 1695 års plakat preciserades denna bestämmelse till, att 

nybyggarens skatt skulle stå i proportion till den mark han hävda

de, alltså enligt samma principer som i övriga landet. 

5.3.2 SKATTEBELOPPEN OCH SKATTLAPPARNAS FÖRDELNING PÂ OLIKA BELOPP 

Utifrån 1695 års beräkningsgrund, drygt två daler per skattlapp, 

blev det totala skattebeloppet för Enontekis inklusive nybyggarskat

ten 157 d. Av detta belopp utgjorde lappbyarnas del 130 d fördelat 

på Rounala 76:16, Sundavara 23 d och Peldojärvi 30:16. För Jukkas

järvi blev skattebeloppet 356:16 varav 35:16 utgjorde nybyggarde-

len. Resterande 321 d fördelades på Siggevara 129:16 och Tingevara 

191:16 
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De båda socknarnas totala lappskatt fördelat på skattebetalare och 

individuella skattebelopp (räknat i hela daler) framgår av figur 5.1. 

ant.skl. 

4 

50«.  

40-

30-

20-

1 0 - -

0 1 

Q Jukkasjärvi N=120 

|~| Enonteis N=53 

EL Daler smt 

Fig 5.1 Skattlapparna fördelade på skattebelopp år 1695 

Källa: Uppbördslängder; KA, KKA. 



209 

Jukkasjärvi har en större koncentration på beloppet 2 d medan för

delningen i övrigt är likartad. Denna fördelning anger utgångsläget 

för ett studium av de individuella skattebeloppens utveckling un

der i första hand 1700-talet. Det måste här understrykas att de o-

lika byarnas skattebelopp bygger på det antal skattlappar som fanns 

i lappbyarna vid tiden för skattereformens tillkomst. Byarnas kollek

tiva skatt motsvarar alltså antalet skattskyldiga multiplicerat med 

drygt 2 daler silvermynt. Lappbyarnas och därmed hela socknens skat

tebelopp bär därmed otvetydigt tillfällighetens stämpel, vilket är 

ett icke oväsentligt faktum inför diskussionen av såväl lappskatten 

som det individuella skattetryckets utveckling. 

I tabell 5.3 redovisas de betalandes fördelning på skattebelopp (i 

hela daler) under perioden 1695-1774. 

Tab 5.3 Skattlapparnas fördelning på skattebelopp.Enontekis 

Dir smt 0-1 1 2 3 4 5 S:a % 0-1 %1 %2 %3 %4 %5 

1695 10 23 11 9 53 19 43 21 17 
1710 11 19 8 4 1 43 26 44 19 9 2 
1715 2 13 28 5 5 1 54 4 24 52 9 9 2 
1720 2 24 30 8 2 66 4 44 56 15 4 4 
1730 1 38 24 4 1 68 2 56 35 6 2 
1741 5 31 18 8 1 63 8 49 29 13 2 
1745 9 26 21 8 1 65 14 40 33 12 2 
1755 12 30 21 7 1 71 17 42 30 10 1 
1759 11 22 14 14 1 62 18 35 23 23 2 
1760 11 22 15 8 4 60 18 37 25 13 7 
1773 17 20 7 1 2 3 50 34 40 14 2 4 6 

Källa: Uppbördslängder; KA, KKA. 
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Från utgångsläget 1695 kan man följa skattetryckets utveckling fram 

till 1774. Fr o m 1777 är skattebeloppen inte jämförbara på grund av 

den då genomförda myntrealisationen.^ 

Under hela perioden sker en alltmer markerad koncentration till läg

re skattebelopp än i utgångsläget. Frekvensen av skattebelopp under 

en daler ökar hela tiden och är 1773 ungefär en tredjedel. Samtidigt 

minskar frekvenserna över två daler. Totalt sett sjunker det genom

snittliga skattetrycket. Det bör i sammanhanget noteras att det stats

finansiella läget präglades av inflation med stark inhemsk prissteg

ring särskilt fr o m 1740-talet. (Hekscher, Svenskt arbete och liv, 

1957, s 220 f). 

I tabell 5.4 har motsvarande siffror som i föregående tabell tagits 

fram för Jukkasjärvi. 

Tab 5.4 Skattlapparnas fördelning på skattebelopp.Jukkasjärvi 

Dir smt 0-1 1 2 3 4 5 6 S : a %0-l %1 %2 %3 %4 %5+6 

1695 17 56 22 20 4 1 120 14 47 18 17 4 
1710 3 26 62 31 11 4 1 138 2 19 45 22 8 4 

15 2 36 64 27 10 4 2 145 1 25 44 19 7 4 
20 5 49 71 26 9 2 1 165 3 30 43 16 5 2 
30 14 85 58 25 3 1 164 9 52 35 15 2 1 
41 18 86 54 24 2 1 185 10 46 29 13 1 1 
45 12 69 42 23 6 2 1 164 7 42 26 14 4 2 
55 5 64 49 28 5 151 3 42 32 19 3 
60 24 50 35 17 4 1 2 132 18 38 38 13 3 3 
73 12 49 15 7 3 1 1 87 14 56 17 8 3 2 

Källa: Uppbördslängder; KA, KKA. 

1) Genom 1776-7 års myntrealisation infördes silvermyntfot med 
speciedalern som huvudmynt, den s k Riksdalern. Räkningen i da
ler kopparmynt och daler silvermynt upphörde. Myntväsendet hade 
under frihetstiden komplicerats, bl a hade man silver- och kop
parmyntfot samtidigt; 1 RD specie = 3 D silvermynt = 9 D koppar
mynt = 36 mark kopp mt. Den gamla indelningen av dalern i 32 öre 
ersattes med 1 RD = 48 skilling, 1 sk = 12 runstycken. 
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Beskattningens struktur i detta avseende har i stort sett samma karak

tär och utveckling som i Enontekis. Från utgångslägets 47% på belop

pet 2 d kantrar fördelningen snart över till lägre värden. Fr o m 

1730 har de flesta skattebetalarna en skatt under två daler. 

5.3.3 SKATTEBELOPPENS UTVECKLING I ENONTEKIS 1695-1776 

Från det av skattekommissiönen föreslagna genomsnittliga skattebelop

pet i utgångsläget 1695 sker alltså en övergång i de olika lappbyar

na till lägre skattebelopp. Allt fler skattebetalare kom från början 

av 1700-talet att erlägga lägre skattebelopp. Hur skall denna ut

veckling tolkas? Är det ett uttryck för en pågående skattelindring 

eller en avtagande skattekraft ex speglande en tilltagande nöd? För 

att kunna ge något svar på frågor av den arten behöver diskussions

underlaget kompletteras med uppgifter om de faktiskt inbetalda skat

tebeloppen såväl byavis som individuellt. I vad mån kom byarna upp 

till de, visserligen slumpartade men dock stipulerade skattebeloppen? 

Om så skedde måste en sänkning av de genomsnittliga individuella be

loppen ha inneburit en reell skattelindring i den meningen att allt 

fler skattebetalare delade på samma belopp. En sådan utveckling skul

le så kunna tänkas spegla en förändring inom näringen i positiv rikt

ning. Skattelindringen skulle dessutom vara ytterligare understru

ken genom den under frihetstiden accelererande penningvärdeförsäm

ringen. Om man å andra sidan inte lyckades få ihop byns stipulera

de belopp måste orsaken vara att finna i försämrade yttre förhål

landen. 

I utgångsläget 1695 fastställdes lappbyarnas sammanlagda skatt till 

130 daler smt för Enontekis socken. Som framgår av tabell 5.5 kom 

inte detta belopp att inbetalas mer än under de första åren av 1700-

talet, därefter pendlade det kring 110 d för att vid mitten av 60-

talet minska till hälften. Orsaken till att ursprungsbeloppet inte 

kom att bibehållas var att de mindre byarna Sundavara och fr a Peldo-

järvi förlorade skattekraft, fr a genom att ett relativt stort antal 
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skattlappar flyttade till Norge. Dessa byars skatt anpassades med 

hänsyn till det reducerade antalet skattskyldiga. 

Det är oklart vari denna anpassning bestod och om den var 
sanktionerad av KB. Åtskilliga år efter Peldojärvis och 
Sundavaras sänkning av skattebeloppen begärde kronobefall-
ningsmannen 1730 att få uppbära "Kronans skatt av Sunda
vara och Peldojärvi byar, som resonligen skola restera 
för många år tillbaka efter 1695 års jordebokssumma, vil
ken genom KB:s skrivelse 1729 icke allenast skall vara an-
befald att följas utan även resten indriva "Närmare 
problemets lösning än så har jag inte kommit. Myndigheter
na accepterade möjligen under tyst protest de lägre skatte
beloppen men fann sig slutligen föranlåtna att påpeka för
hållandet. Den höjda skatten för Sundavara hänger samman 
med ett visst tillskott av skattekraft, men någon mer mar
kerad höjning av skattetrycket blev det inte. Bybornas 
åsikt om situationen framgår av deras svar på kronoombu
dets synpunkter: "Efter §6 i lappfogdeinstruktionen skulle 
vars och ens tillstånd noga efterfrågas, då oemotsägeligen 
befanns att ingen av de få där vistande invånare mäktade 
mera att erlägga än vad som i längden för innevarande (år) 
befinnes vara uppförd... såframt de alldeles icke skola bli
va fördärvade, varutav oundvikligen följer, att som dessa 
inte mäkta sin årliga skatt erlägga som på byn blivit upp
förd, de så.mycket mindre förmå betala den påstådda resten, 
såframt de icke få manskap från de rikare byarna till hjälp, 
vilka nu som tillförne rikeligen och utan någon avsaknad 
kunna KM och Kronans brister ersätta...."Det borde även 
undersökas om några som kunde betala skatt höll sig undan 
och om man kunde förmå några från andra byar (RounalaJ) 
att slå sig ner i de fattigare byarna. Något sådant hade 
man dock ingen kännedom om. 

Efter reduceringen i början av 1700-talet visar Peldojärvi,^den 

östligaste byn och gränsande till Kemi lappmark, en stabil utveck

ling fram till 1760 då en kraftig reducering inträffade. Den berod

de på att drygt hälften av skattlapparna flyttade till Kautokeino 

eller togs upp bland nybyggarna. Kvar fanns endast tre betalande. 

Sundavara, som rymde alla de första nybyggena, höll en ganska stabil 

1) I ett nybyggarmål från 1709 nämndes bl a: "Så emedan Peldojärvi 
by är till större delen lämnad öde, eftersom före detta åtskilliga 
lappar hava där bott, men nu för tiden ganska få, så att KM:t verk
ligen lider i dess inkomster, ehuru väl utrymmet skall å den or
ten finnas "Man ville alltså från byns sida uppmuntra nybyg
gen i Peldojärvi med hänsyn till det svaga skatteunderlaget. 
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skara skattedragare fr o m 1730-talet vilka avspeglas i de inbetala

de skattebeloppen. 

Tab 5.5 Lappskatten i Enontekis 1695-1776 

År R P S E NR NS NP NE H z  H r skiip 

1695 76:16 30:16 23 130 31 10 12 53 2:14 2:14 2:10 2: : 17 
1701 76 33 23 132 31 10 14 55 2:13 2:14 2:10 2: : 11 
10 77:16 14 14:24 106:8 30 7 7 43 2:15 2:19 2:1 2 
15 92:16 12:24 13 118:8 40 7 7 54 2:6 2:10 1:26 1 27 
20 99:16 13 12:16 125 52 7 7 66 1:29 1:29 1:25 1 27 
30 76:16 14:8 20:16 118:8 47 13 8 68 1:20 1:20 1:25 1 18 
41 75:24 14:10 19:18 109:20 42 13 8 63 1:23 1:26 1:25 1 16 
45 75:16 15:20 19:20 110:24 44 12 9 65 1:23 1:23 1:20 1 24 
55 83:28 16:2 18:26 118:24 50 12 9 71 1:21 1:21 1:18 1 25 
60 94 4:22 12:18 110:30 46 9 3 60 1:27 2:1 1:13 1 18 
66 44:24 4:8 9:18 58:18 29 7 3 39 1:16 
70 53 4:8 9:4 66:12 40 1:21 
73 69:16 5:16 8:16 83:16 37 9 4 50 1:21 1:28 : 30 1: : 12 

Källa: Uppbördslängder; KA, KKA. 

R= Rounala 
E= Enontekis 
P= Peldojärvi 
NR= Ant skattebetalare i Rounala 
S= Sundavara 
Sk/NE= Genomsnittliga skattebelopp i Enontekis. 

Den största byn, Rounala, betalade regelbundet hela den stipulerade 

summan. Vissa år utgjordes tom ett större belopp. Detta skedde 

1710 och 15, beroende på tillskott av skattekraft. I och med de då

liga åren på 60-talet sjönk det betalda skattebeloppet till hälften. 

Förändringen i beloppen 1715 och 30 sammanhänger till en del med en 

viss omflyttning av skattebetalare mellan Rounala och Sundavara 

(se not 1 föregående sida). 

Man kan alltså konstatera att lappbyarna i Enontekis med hänsyn ta

gen till justeringen av de två mindre byarnas skattebelopp, fram 
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till 1760 i stort sett uppfyllde de ekonomiska kraven från 1695. 

Det individuella genomsnittliga skattebeloppet, som i början av perio

den är ca två och en halv daler sjunker under 1720-talet ner till en 

nivå ungefär 30% under utgångsläget, där det stannar fram till 1770-

talet. Den största byns skatt sjunker något senare än de övriga byar

nas och vissa diferenser i övrigt förekommer även, men i stort sett 

har de genomsnittliga skattebeloppen i de tre byarna en likartad ut

veckling som framgår av tabell 5.5. 

Som synes stiger det genomsnittliga individuella skattebeloppet för 

Rounala mellan åren 1755 och 60 från 1:21 till 2:1 samtidigt som de 

övriga byarnas belopp sjunker. Försökte man övervältra en del av de 

förlorade skatteintäkterna på de betalande i Rounala? En jämförelse 

mellan de enskilda skattelapparnas belopp 1755 och 60 visar att av 

de 28, som återfanns som betalande i uppbördslängderna för båda åren, 

hade 17 fått höjda skattebelopp, 5 sänkta och 6 oförändrade. I de 

övriga byarna fick de flesta sänkta belopp, vilket visar att upp

bördsmännen försökte kompensera skattebortfallet på Rounalas be

kostnad. Från 1766 var dock förlusterna så stora att detta inte läng

re var möjligt. 

5.3.4 SKATTEBELOPPENS UTVECKLING I JUKKASJÄRVI 1695-1776 

Det totala skattebeloppets utveckling i Jukkasjärvi är något annor

lunda än i Enontekis. Ursprungsbeloppet, 321 d, utgår i stort sett 

ograverat ända till 1750. Nedgången på 60-talet av skattebeloppet 

är ungefär lika stor som i Enontekis, ca 45%. Nedgången av antalet 

betalande är dock större i Jukkasjärvi, 55%, mot 35 i Enontekis. 

(Se tabell 5.6). Båda byarna i Jukkasjärvi fick höjda totalbelopp 

på 1710-talet och ett tjugotal år framåt. Orsaken synes ha varit 

tillskottet av skattlappar fr a i Siggevara, den sydligaste byn. 

Tillskott av skattekraft var även orsaken till förhöjningen av Rou

nalas skatt mellan 1710 och 15.^ 

1) Se FelIman IV, s XCII ff. 
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Från kronans sida var man alltså i detta avseende beredd att rucka 

på principen om de fixa skattebeloppen på byarna."^ 

Det genomsnittliga individuella skattetrycket har ungefär samma ut

veckling som Enontekis. Genomgående ligger genomsnittet för Tinge

vara, den norra och större byn, på en högre nivå. Byn ligger större 

delen av perioden fram till seklets mitt på eller omkring utgångs

lägets två och en halv daler. 

Tab 5.6 Lappskatten i Jukkasjärvi 1695-1776 

År S T J NS NT NJ sk(Sj s H s  sH t 

1695 129:16 191:16 321 53 72 125 2:19 2:21 2:21 
1701 127 186 313 57 73 130 2:13 2:7 2:17 

10 140 197:16 337:16 66 72 138 2:14 2:4 2:24 
15 148:24 195:16 344:8 68 77 145 2:12 2:6 2:17 
20 152:8 195 347:8 79 86 165 2:3 1:29 2:8 
30 135:16 191:16 327 84 80 164 1:31 1:20 2:12 
41 127:12 191:16 318:28 83 102 185 1:23 1:17 1:28 
45 126:18 191:16 318:2 78 86 164 1:30 1:20 2:7 
55 110 187:14 297:14 65 86 151 1:31 1:22 2:5 
60 71:4 165:8 236:12 52 80 132 1:25 1:12 2:2 
66 63:20 72:10 135:30 62 2:6 
70 
73 77 70:16 147:16 39 48 87 1:22 1:31 1:15 
74 147:20 35 41 76 1:30 
76 132:24 69 1:30 

Källa: Uppbördslängder; KA, KKA. 

S = Siggevara 
T = Tingevara 
J = Jukkasjärvi 
NS= Ant skattlappar i S 
Sk/NJ = genomsnittl sk bel. 

1) Enligt bestämmelserna skulle ett tillskott av skattekraft inte 
medföra en ökning av byns skatt, utan endast hjälpa byn att få 
ihop det stipulerade belopp som åvilade den. 
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5.3.5 UTVECKLINGEN AV ANTALET SKATTANDE RESP ICKE SKATTANDE 

Ett uttryck för rennäringens situation vid olika tidpunkter måste 

vara relationen skattande - ej skattande.^En stor andel skattande 

borde alltså betyda en gynnsam situation, förutsatt att man från 

myndighetshåll inte med vilka medel som helst pressade skatten ur 

allmogen. Ingenting tyder på något sådant. Omvänt kan man utgå ifrån, 

att en stor andel icke skattande tyder på dåliga konunkturer eller 

exceptionella omständigheter av något slag. 

Självfallet kan inte antalet skattande resp ej skattande betraktas 

isolerat, utan måste jämföras med skattebeloppens utveckling, för 

att man skall kunna få en bild av utvecklingen. 

Skatteordningen gick ju ut på att skattskyldiga solidariskt skulle 

bidra till det stipulerade skattebeloppet för byn. Det enskilda bi

draget skulle utgå efter var och ens råd och lägenhet. Fördelningen 

gjordes i samråd med några av byns nämndemän, vilka förmodades vara 

underkunniga om vederbörande skattebetalares ekonomiska status. Mot 

den bakgrunden måste skattländernas marginalanteckningar av typen 

"fattig11, "fattig i Norge", "tigger" etc, bedömas. De personer kom

mentarerna gällde ansågs sålunda av uppbördsmännen som oförmögna 

till att utgöra sin skatt. I de fall personen uppgavs ha sin vistel

se i Norge eller på annan plats utom socknen, var ej heller någon 

skatt att vänta. Vi vet naturligtvis ingenting om på vilka bevekelse-

grunder en person bedömdes så fattig att han eller hon inte förmåd

de betala sin skatt. 

1) Jfr Hultblad, s 63. 
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I avsikt att komplettera bilden av beskattningen redovisas i 

figur 5.2 antalet skattande resp icke skattande.1^Utvecklingen 

redovisas fram till 1829 i både Enontekis och Jukkasjärvi. 
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Fig 5.2 Utvecklingen av antalet skattande resp icke skattande i 

Jukkasjärvi och Enontekis 1695-18 

Den övre delen av diagrammet visar Jukkasjärvi, den undre Enontekis. 

Den övre kurvan beskriver antalet personer som var skattskyldiga minus 

det fåtal, som av olika anledningar var skattefria. Skattefriheten 

1) Diagrammet bygger på observationer från följande år: 1695, 1710, 
20, 30, 41, 45, 55, 60, 62, 65-67, 69-71, 73-77, 79-82, 94-1809, 

13-28 , 35, 45, 56. 
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motiverades av att vederbörande innehade någon tjänst ex länsman, 

skickare (vägvisare) och liknande. Den undre kurvan visar de faktiskt 

betalande, varför de skrafferade ytorna representerar andelen skatt

skyldiga, vilka av olika anledningar inte betalade sin skatt. 

Eftersom skatteordningens konstruktion medförde, att det låg i de 

skattskyldigas intresse att hålla reda på var och under vilka om

ständigheter bymedlemmarna befann sig. Detta faktum bidrar till att 

ge uppbördslängderna ett högt källvärde med avseende på registrering 

av de icke skattande. Detta gäller längderna tom 1669 då de som 

framgår nedan revideras. Fr o m 1770 noteras i skattlängderna i 

princip endast de skattlappar som verkligen betalade sin skatt. 

Enontekis 

I utgångsläget 1695 var skattebetalarna självfallet så gott som full

taliga. Antalet skattskyldiga steg från 59 till 90 år 1760. Då bryts 

trenden och antalet sjunker raskt till 56 i början av 70-talet, en 

minskning med nästan 40%. 1710 noteras ett relativt stort antal per

soner som vistandes i Norge. Av de fyra från Rounala by betecknas 

tre som "bortflydda11; den fjärde hade rest till Norge "att tigga". 

Det bör i sammanhanget påpekas att var och en av dessa i princip re

presenterar ett hushåll om ca fem personer. Visserligen ges ingen 

upplysning om ifall hela hushållet följde med till Norge, men det 

finns skäl anta att så var fallet. De flesta som 1710 stannade i 

Norge var från byn Peldojärvi, vilket innebar en halvering av dess 

antal skattande. Av de tio som lämnade socknen hade en återvänt 1715. 

De övriga noterades då som fattiga i Norge eller avlidna där. Av 

det fåtal som lämnat socknen 1730 och under de följande åren under 

30-talet antecknades de flesta ännu 1745 som fattiga i Norge. De 

som betecknades som fattiga etc och sannolikt stannade i socknen 

förblev i de flesta fall fattiga att döma av skattlängderna för de 

följande åren. I den mån de återinträdde i längden som betalande, 

erlade de oftast ett obetydligt skattebelopp. 
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Åren 1759-60 steg andelen icke skattande av de skattskyldiga kraf

tigt till 45% vilket motsvarade 27 personer av vilka 10 av olika 

skäl vistades i Norge. Den resterande gruppen betecknades som "fat

tig". Av de 27 i denna grupp var enligt 1755 års uppbördslängd sex 

fattiga redan då, medan de övrigas genomsnittliga betalda skatt in

te avvek från socknens genomsnitt. De hade alltså förlorat sin skat

teförmåga vid slutet av 50-talet. 

Att döma av 1759 års mantalslängd avvek de inte heller med avseende 

på hushållets storlek. Orsaken till deras försämrade skatteförmåga 

måste alltså vara att söka i externa faktorer såsom rovdjursangrepp, 

sjukdomar och flen (isbark som omöjliggör betet). 

Ändå tydligare var detta under 1760-talet då det stora raset in

träffade. Åren 1762, 65, 66, 67 och 69 var andelen icke skattande 

av de skattskyldiga 37, 41, 55, 54 resp 49%. Varannan skattlapp kun

de alltså inte betala sin skatt .Från Senjens och Tromsö fögderier kom 

klagomål från sockenskrivaren över de många 1 tiggarlapparna1(Doklls.357) 

I skattlängden för 1770 och åren närmast efter är endast ett rela

tivt fåtal noterade som fattiga. I och med att antalet betalande är 

i stigande, så kan denna låga andel möjligen synas som ett tecken 

på att rennäringens situation håller på att förbättras. Den verk

liga orsaken är dock att uppbördsmännen har rensat längderna på per

soner som av olika skäl inte kunnat utgöra sin skatt. Tidigare un

der 1700-talet kunde en persoti stå kvar till sin död i skattlängden, 

trots att han kanske under 10-15 år noterats som "fattig i Norge". 

Sådana namn utrensades alltså 1770, sannolikt beroende på att kata

strofåren under 60-talet orsakat sådan oreda i räkenskaperna att en 

revidering av skattlängderna var av behovet påkallad. 

Jag har inte funnit några upplysningar om att en sådan åt
gärd skulle haft sanktion i något beslut av KB eller KM. 
Tydligt är dock att uppbördsmännen fått instruktioner att 
skapa ordning i räkenskaperna. Det ligger även nära till 
hands att sätta denna åtgärd i samband med att lappskatten 
utarrenderades till Lappmarks Ecklesiastikverk, vilket in
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träffade 1773 och varade till 1834. Revideringen av upp
bördslängderna gjordes 1770. Redan tidigare hade dock 
myndigheterna uppmärksammat saken. Vid 1762 års riksdag 
diskuterades den "Allmänna hushållningen i Lappmarkerna11. 
Anledningen var ett betänkande från Ekonomieutskottet, 
vilket byggde på uppgifter från ekonomidirektörerna (tjäns
terna tillkom efter initiativ av Lappmarkens Ecklesiastik
verk 1757 (Se ÖNH III, s 532), Hellant och Qvist samt lands
hövding Johan Funchs riksdagsrelation. Lappmarksräntans år
liga varierande hade uppenbarligen påtalats såväl av lands
hövding som ekonomidirektörerna. Problemet med den varieran
de lappskatten togs även upp i utskottets betänkande. "I 
anseende till varje sockenskatts olikhet det ena året emot 
det andra, vilken sockenskatt varje år måste rubbas och 
jämkas samt lappallmogens därigenom iråkande okunnighet 
om vad var och en av dem rätteligen utgöra bör, är en upp
bördsman nog fria händer lämnade....11 Vid uppbörden i öv
riga landet var alltid en häradsskrivare närvarande för att 
kontrollera häradsfogdarna, när de tog upp skatt. I lapp
marken saknades emellertid häradsskrivare, varför lapp
fogdarna lämnades utan kontroll vid uppbördstillfällena. 
Utskottet antyder härmed möjligen att lappskattens varia
tioner även kunde ha sin grund i lappfogdarnas skötsel av 
uppbörden. Ekonomieutskottet föreslog därför att härads
hövdingen, kyrkoherden i socknen och gärna någon borgare 
från närmaste stad skulle vara närvarande vid uppbördsstäm
morna för att kontrollera lappfogdarna samt även med under
skrift intyga uppbördslängdens riktighet. 
Att utskottets primära intresse var kronans finanser fram
går av att man även tog frågan om hur många tjänstemän 
"styrelsen i Lappmarken" krävde. Antalet lapphushåll hade 
under senaste åren "snarare av än tilltaget", dessutom kräv
de det statsfinansiella läget sparsamhet och all möjlig in
dragning av löner. Därför ansåg man inom utskottet det ange
läget att ekonomidirektörstjänsterna drogs in. Deras verk
samhet kunde läggas direkt under landshövdingen och arbets
uppgifterna övertas av lappfogdar. De skulle assisteras av 
de sedan tidigare utsedda 8 länsmännen (varav 2 i Jukkas-
järvi, 1 i Enontekis). 1) 

Jukkasjärvi 

Som framgår av figur 5.2 är skillnaden mellan antalet skattande resp 

icke skattande större i Jukkasjärvi även om trenden är likartad. An

talet skattskyldiga uppgick 1695 till 126. Av dessa betalade alla 

1) Se ÖNH, III, s 525 ff. 
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utom en sin skatt. Därefter stiger antalet skattskyldiga fram till 

1740-talet till drygt 240. Under samma period har de skattande även 

ökat i antal men i betydligt lägre grad. Efter 1740 böjer särskilt 

kurvan över de icke skattande brant av i kontrast mot utvecklingen 

i Enontekis. Antalet skattande sjunker hela tiden fram till botten

läget 1766 då endast 62 betalande noterades, vilket är mindre än 

hälften av antalet sex år tidigare. Den dystra situationen för ren-

nomadismen på 1760-talet är därmed lika tydligt markerad som i Enon

tekis. För åren 1762, 65, 66 och 67 var andelen icke skattande av 

de skattskyldiga 47, 43, 56 resp 66%. 

Efter en nedgång under åren 1773 till 77 stiger skattebetalarnas an

tal fram till 1795 och har då mer än fördubblats på 20 år. Från -95 

sjunker dock antalet i rask takt ända till slutet av 1820-talet och 

är då nere på samma nivå som Enontekis och betydligt under 1760-

talets, på vilken nivå det sedan kommer att stanna under resten av 

undersökningsperioden. 

5.3.6 BESKATTNINGENS UTVECKLING UNDEK PERIODEN 1777-1856 

Myntreformen medförde att man 1777 övergick till riksdalern som hu

vudmynt. Reformen hade nödvändiggjorts genom den ökande oordningen 

inom myntväsendet och det försämrade penningvärdet. Detta gör jäm

förelser mellan de nominella beloppen från tiden före och efter 

1777 meningslösa. 

Skatteutvecklingen har i mycket en annan karaktär än under perioden 

före 1777. Vissa dramatiska faser kan urskiljas, men i övrigt gör 

de skattemässiga förhållandena ett mer ordnat intryck än under perio

den innan, vilket är avhängigt 1770 års revidering av uppbördsläng

derna. 

Det totala skattebeloppet för Enontekis fastställdes efter myntre

formen till 29 Rdr och synes att döma av skattlängderna utgå ogra

verat under hela perioden. För Jukkasjärvi blev det nya sockenbe
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loppet 80 Rdr 10 s vilket även kom att inbetalas utom vid ett par 

tillfällen. 

Markanta skillnader mellan socknarna föreligger i fråga om föränd

ringen av antalet skattande och de genomsnittliga skattebeloppen. 

(Tabell 5.7). 

Tab 5.7 Beskattningens utveckling under perioden 1777-1875 

Enontekis Jukkasj ärvi 

År Sk NE SH e 
Sk NJ sk'M 

1777 29 50 28 55:4 69 39 
80 ii 61 23 
85 H 58 24 
90 ii 70 20 
94 ii 78 18 80:10 143 27 
95 H 76 18 H 143 27 
96 H 73 19 ii 133 29 
97 H 67 21 h 130 30 
98 H 63 22 69:28 107 31 
99 H 59 24 80:10 105 36 

1800 ii 56 24 H' 97 39 
05 H 57 24 H 87 44 
09 H 59 24 H 87 44 
13 ii 47 29 H 80 1RD 
15 h 55 25 H 68 1 8 
17 ii 55 25 H 67 1 9 
20 ii 55 25 H 59 1 17 
25 H 54 25 H 53 1 24 
28 H 51 27 H 49 1 30 
35 ii 68 21 h 45 1 36 
45 ii 71 20 H 48 1 31 
56 H 

43:50^ 
74 19 h 53 1 24 

65 

H 

43:50^ 87 120:31 54 
75 43:50 77 120:31 54 

Källa: Uppbördslängder; KKA, KA. 

Sk = skattebelopp i Riksdaler. 1 Rd = 48 s. 
NE, NJ = Ant skatt, i Enontekis och Jukkasjärvi. 
Sk/NE = Genomsnittliga skattebelopp. 

1) Kronor. 



223 

I Enontekis varierar antalet skattebetalare ganska kraftigt under 

perioden fram till mitten av 90-talet för att sedan stabilisera sig 

på drygt 50 betalande. Jukkasjärvi uppvisar ungefär samma mönster 

men har betydligt större svängningar i antalet. De 143 betalande 

vid mitten av 90-talet minskar hastigt några år senare ner till 

drygt 100 och avtar ner mot samma antal som i Enontekis. Bakom den

na drastiska förändring av antalet skattlappar döljer sig en serie 

dåliga år för renskötseln, vilken i vissa lappbyar orsakade rena nöd

situationer . 

År 1798 inbringade skatten endast 69:28 i stället för de vanliga 

80:10. Detta föranledde en längre kommentar i detta års dombok vid 

Jukkasjärvi häradsrätt. Det nämndes att det varit svårt att få ihop 

skatten på grund av samernas fattigdom. De senaste fyra åren hade de 

förlorat 3/4 av renarna genom "vargar, odjur och andra olyckor". 

Detta hade medfört, enligt kyrkoherde Engelmark, att ett fyrtiotal 

hushåll med 226 personer sedan 1793 flyttat från församlingen och 

gett sig av till norska kusten för att försörja sig med fiske. Dess

utom gick det koppor i orten, vilket förorsakat flera dödsfall."^ 

Dessa dystra förhållanden, som tydligen mest drabbade den södra de

len av Siggevara, särskilt byarna Rautasvuoma och Kalasvuoma, föran

leder ingen notis av liknande slag i Enontekis. Av uppbördslängder

na från dessa år (tabell 5.7) kan man heller inte skönja några olyc

kor. Bidragande till problemen i Jukkasjärvi var även de ständiga 

betestvisterna med de angränsande byarna i Gällivare, vilka även bi

drog till en viss omflyttning av rennomader. Det kan i sammanhanget 

nämnas att det vite på 3 Rd 18 s, som sattes upp för Kaitumsamerna, 

motsvarande mer än fyra gånger det genomsnittliga skattebeloppet. 

Efter de stora rasen på 1760-talet rensades ju skattlängderna från 

1) Se även Db 1803. Engelmark menade denna gång att de dåliga tiderna 
medfört att hans arbetsförhållanden försämrats "av lapphushållen 
1789-90 är nu genom vargar knappt hälften". Litet snö gjorde dess
utom vargen svårjagad 
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den vid det laget mycket talrika grupp, som av olika anledningar 

inte betalade någon skattPTydligen behöll man den principen i fort

sättningen. Materialet fr o m 1770-talet är påtagligt fritt från 

marginalanteckningar om olika anledningar till fattigdom etc. Det 

betyder samtidigt att det kamerala källmaterialet från den tiden 

är mindre användbart för en beräkning av befolkningens storlek med 

någon högre grad av precision. 

Det stipulerade skattebeloppet kom som nämnts att utgå helt ogra

verat, att döma av skattlängderna. Då antalet betalande mot slutet 

av 1790-talet stabiliserade sig kom följaktligen även de genomsnitt

liga beloppen att förbli på en viss nivå, omkring 25 s. Av figur 5.3 

framgår hur skattebeloppen i stället stiger relativt mycket fr o m 

1810-talet. Dessförinnan kan man spåra en viss likhet i socknarnas 

kurVor även om Jukkasjärvis beskriver en brantare stegring efter 

de svåra åren på 90-talet. 

Eftersom förändringar i yttre avseenden inte tilläts slå igenom i 

byaskatten och dessa belopp praktiskt taget samtliga år under perio

den även inlevererades, beror de genomsnittliga individuella skatte

beloppen helt och hållet på antalet skattande. 

1 I en skrift av J Rathke ,Afhandling om de norske Fiskerier og Be-
retninger om Reiser i Aarene 1795-1802,(Bergen,1907) finns upp
gifter som väl korresponderar mot situationen i Torne lappmark. 
"Folken i Lyngens Praestegield var i nogle Aar saerdeles tiltaget 
ved de forarmede Fieldfinner (finne var det norska uttrycket för 
same) og Qvaener (=finne),som vare boesatte der for Fiskeriet,hvar-
til Fiorden er meget beqveml!.Av de 1700 personer som utgjorde be
folkningen i Lyngens prästgjeld angavs endast några hundra vara 
'buemaend' (norsk bonde),(s.128). 
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Fig 5.3 De genomsnittliga skattebeloppen 1777-1853 

5.4 Sammanfattande kommentar 

Huvudfrågan i detta kapitel har varit hur 1695 års lappskattereform 

kom att tillämpas. Utifrån denna fråga har så beskattningens struk

tur studerats ur olika synvinklar. Hur förändrades det individuel

la skattetrycket? Hur tillämpades principen om de fixa skattebelop

pen på byarna? Hur utvecklade sig antalet skattande resp icke skat

tande? 

Byarnas skattebelopp tillkom på det sättet att antalet skattskyldiga 

multiplicerades med ett av beskattningskommissionen bestämt lämp

ligt skattebelopp drygt 2 d smt. Det innebär att byarnas skatt kom 

att bli avhängigt antalet skattskyldiga i utgångsläget 1695. 

Enligt den fördelning av de enskilda skattebeloppen, som gjordes på 

1695 års jordebok, var det vanligaste skattebeloppet 2 d. Efter hand 

förskjuts denna fördelning mot allt lägre skattebelopp. På 1730-
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talet hade i Enontekis mer än hälften av de skattande en skatt om

kring 1 d. Trenden fortsätter fram till 1770-talet, då jämförbarhe

ten med perioden efter bryts på grund av myntreformen. Utvecklingen 

i Jukkasjärvi är likartad, även om man kan skönja en tendens till 

en större spridning på skattebelopp. Slutsatsen synes alltså vara 

att det enskilda skattetrycket sjunker under perioden till 1773. Un

der resten av 1700-talet är tendensen densamma för Enontekis men 

vid sekelskiftet inträder en stabilisering. Under samma period är 

de enskilda beloppen i Jukkasjärvi i stigande. Trenden är obruten 

från mitten av 1790-talet fram till slutet av 1820-talet. 

Av stort intresse är även de inbetalda skattebeloppen från de olika 

byarna. För Enontekis del lyckades man i stort sett uppfylla de eko

nomiska kraven från 1695 med undantag av de dåliga åren på 60-talet 

och med hänsyn till anpassningen av skattebeloppen för de mindre 

byarna omkring 1710. Under perioden efter 1777 synes det inte ha 

förelegat några problem att få ihop det samlade beloppet för sock

nens lappbyar; den stipulerade summan utgick ograverad varje år att 

döma av uppbördslängderna. 

För Jukkasjärvi kan man konstatera att det inbetalda totala skatte

beloppet under tiden fram till 1750-talet låg i nivå med det stipu

lerade. En del förändringar av byarnas belopp gjordes dock vid olika 

tidpunkter och berodde på förändringar av antalet skattande. Detta 

förfarande, som även tillämpades i Enontekis innebar ett avsteg från 

bestämmelserna i lappskattereformen. Den på 1760-talet noterade ned

gången av byarnas skatt i Enontekis inträffade några tidigare i 

Jukkasjärvi eller redan 1760. Det stora raset sker dock samtidigt 

som i Enontekis, nämligen 1766. 

Den tredje sidan av beskattningens struktur utgörs av antalet skat

tande och inte minst den del av de skattskyldiga, vilken av olika 

anledningar inte betalade sin skatt. 
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I Enontekis steg antalet skattebetalare från utgångsläget 1695 till 

1760 då trenden bröts och de skattande minskade med nästan 40% på 

kort tid. Under åren 1759-60 steg andelen icke skattande till en 

tredjedel för att under de närmast följande åren öka ytterligare 

till drygt 50%: mer än varannan skattlapp kunde alltså inte betala 

sin skatt. I Jukkasjärvi nådde antalet skattande maximum omkring 

1740 för att sedan stadigt sjunka ner till bottenläget 1767 då an

talet skattande var ungefär 30% av 1741 års nivå. Andelen icke skat

tande ökar betydligt tidigare än i Enontekis. Redan omkring 1730 var 

bortfallet av skattebetalare 20% och steg sedan fram till 60-talet 

då andelen som mest var 66%. 

Möjligheten att studera gruppen icke skattande försvinner efter 1770. 

Att döma av utvecklingen från mitten av 1790-talet med starkt mins

kande antal skattande, särskilt i Jukkasjärvi, är det dock mycket 

sannolikt att de även under den perioden fanns en stor andel, som 

inte kunde betala sin skatt. 

Med utgångspunkt från denna analys av beskattningens utveckling kan 

frågan ställas hur det individuella skattetrycket utvecklade sig och 

vilka faktorer som härvidlag kom att vara avgörande. 

Först kan konstateras att de 1695 fastställda skatteloppen för lapp

byarna inte kom att förbli fixa enligt principerna i lappskattere

formen. Frånsett vissa höjningar av mer temporär art kom den lång

siktiga trenden fram till 1773 att vara sjunkande. Det totala skat

tetrycket på byarna kom sålunda att med tiden minska och kronans 

intäkter av lappmarksräntan i samma mån att avta. Under perioden 

1695-1773 varierade det totala skattebeloppet vid samtliga observa

tionstillfällen i både Jukkasjärvi och Enontekis. Om man alltså in

te kan spåra mycket av principen om de fasta sockenskatterna före 

1773, så är den desto tydligare efter. (Se tabell 5.7). 

I och med bestämmelsen att nytillkomna skattlappar inte skulle öka 

byns skatt utan endast bidra till det gemensamma skattebeloppet, 
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tankte sig lagstiftarna uppenbarligen att de enskilda skattebeloppen 

skulle tillåtas sjunka i takt med en eventuell ökande mängd skatt

skyldiga samer. Omvänt kan man fråga sig i vad mån ett sjunkande an

tal skattlappar tilläts slå igenom med stigande enskilda skattebelopp 

för att så långt möjligt klara byns skatt. 

För att illustrera sambandet mellan de enskilda skattebeloppen och 

antalet skattande har figur 5.4 konstruerats. Diagrammet bygger på 

tabell 5.5 och visar att skattebeloppen fram till 1760 är beroende 

av antalet skattande. Uppgången av skatten efter 1755 är ett tyd

ligt uttryck för att uppbördsmännen försökte åstadkomma en viss 

kompensation av den minskande skaran skattebetalare genom höjda en

skilda belopp. Efter 1760 sjunker dock både skattebeloppet och an

talet skattande av sådana orsaker och i en sådan omfattning att en 

kompensation inte är möjlig. Som framgår av figur 5.3 berodde de 

enskilda skattebeloppens nivå under perioden efter 1773 helt på an

talet skattande i och med att de stipulerade byaskatterna regelbun

det inlevererades. 

Man kan således konstatera att det enskilda skattetrycket innebar en 

med tiden alltmer lättande börda för den enskilde skattlappen, vil

ket faktum ytterligare understryks genom det under 1700-talet sjun

kande penningvärdet. 

Även om man utifrån beskattningens utveckling sedan skattereformens 

tillkomst bedömer det enskilda skattetrycket som måttligt, så kan 

det finnas anledning att försöka värdera skattebeloppens reala nivå. 

Om man exempelvis kan fastställa att de lägsta skattebeloppen verk

ligen var låga realt sett, så borde skillnaden mellan fattigdom 

och normal besuttenhet vara liten. En sådan tankegång förutsätter 

att det genomsnittliga skattebeloppet i någon mån motsvarar den ge

nomsnittlige skattlappens ekonomiska situation. Därmed aktualiseras 

även det rättvisa i skattefördelningen. Motsvarade skattebetalarnas 
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Fig 5.4 Antalet skattande och de genomsnittliga skattebeloppen i 
Enontekis 

fördelning på olika skattebelopp deras innehav av vad som utgjorde 

beskattningsgrund, sannolikt renar i de flesta fall? Hade alltså 

en person, som betalade 1:16 i skatt, en renhjord som var tre gån

ger större än den som erlade 16 öre smt? Den sidan av problemet 

diskuteras närmare i kapitel 6. Här skall i stället frågan om skat

tebeloppens reala nivå tas upp. 

Det svåra är att finna relevanta mått. Ett mått på realvärdet skul

le exempelvis kunna erhållas av utdömda skadestånd och ersättningar 

eller torneborgarnas krav på ersättning för varuskulder. De flesta 

transaktioner av mer vardaglig natur skedde i daler kopparmynt el

ler mark kopparmynt mera sällan i silver. Uppsatta viten var ofta 

mycket höga i jämförelse med de enskilda skattebeloppen, vanligen 
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fyra, fem gånger större. Utdömda böter kunde även vara mycket höga, 

även om de inte sällan pliktades på annat sätt. I tvisterna figurerar 

caroliner, ören, skillingar, kopparmynt, silverpenningar, styvrar, 

orter, runstycken, danska och holländska silverdaler samt någon gång 

ryska rubier, varigenom jämförbarheten i någon mån går förlorad. 

Den bästa källan för en bedömning av realvärdet visade sig vara bo

uppteckningarna. Värderingen av den upptagna kvarlåtenskapen kan be

traktas som en lokal markegångstaxa. Tyvärr finns inte bouppteck

ningar bevarade mer än från spridda år från mitten av 1700-talet och 

tidigare. Från 1790-talet finns samlat ett större antal bouppteck

ningar, vilka utgör bilagor till häradsrättsprotokollen. Det är lämp

ligt att utgå från värdet på renar. Som värdemätare hade de närmast 

funktion av betalningsmedel. En vuxen hanren åsattes vanligen värdet 

1 d smt. För yngre renar av olika åldrar varierade värdet ned till 

ungefär 16 s. Det genomsnittliga skattebeloppet i Enontekis var vid 

den tiden i stigande från ca 20 s och gick som mest upp till 29 s 

1813. I Jukkasjärvi låg genomsnittet högre, ca 30 s och steg hela 

tiden för att vid slutet av 1820-talet nå 1 Rd 30 s. Som mest mot

svarade alltså skatten.ungefär värdet av två renar vanligen dock en 

ren. Sannolikt var förhållandet detsamma tidigare under 1700-talet. 

Återstår så frågan om värdet av en eller två renar är att anse som 

hög eller låg skatt. Värdet måste bedömas mot den avkastning en ren

nomad kunde ha av hjord. Det måste dock anses som mycket svårt att 

erhålla ett någotlunda objektivt mått i och med att vi varken har 

tillgång till mer än spridda uppgifter om antalet renar och ren

hjordarnas sammansättning. Det är dessutom inte givet att reninne

hav var den enda beskattningsgrunden under den studerade perioden. 

(Se vidare kapitel 6). 

Slutsatsen blir att det knappast går att exakt definiera skattebe

loppens reala nivå. 
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Det rimligaste är då att utgå från uppbördsmännens bedömning av de 

skattskyldigas ekonomiska situation i förhållande till de krävda 

individuella skattebeloppen. Ett stort antal, såsom fattiga betrak

tade personer, bör då säga mer om näringsförhållandena och den fis

kala organisationen än om skatternas reala nivå. Den person som hade 

förlorat en stor del av sitt försörjningsunderlag vid ett dåligt ren-

år eller bedömdes leva i en mer "konstant fattigdom11 (vilka kommen

tarer ofta görs i domstolens protokoll) krävdes inte på någon skatt. 

Deras skatt ansågs då av uppbördsmännen kunna läggas på övriga skat

tande. I den mån antalet icke skattande inte blev alltför högt kun

de denna höjning av övrigas belopp ske utan problem. 

Detta pekar på att de enskilda skattebeloppen snarare var låga än 

höga. Uppfattningen att det individuella skattetrycket sålunda var 

realt sett lågt stärks av det faktum att lappmarksräntan genom åren 

i stort sett besvarats oförändrad och att landet särskilt under fri

hetstiden hade växande problem med alltmer försämrat penningvärde. 

Vid en betraktelse av lappskattens utveckling i ett något vidare 

perspektiv ligger det nära till hands att göra en reflexion beträf

fande skattens reala nivå. Motivet för att hålla lappskatten på en 

låg nivå var ett annat för skattekommissionen på 1690-talet än för 

myndighetspersoner senare under 1700-talets merkantilistiska epok. 

Lappskattereformens tillkomst måste ses mot bakgrund av den i ledan

de kretsar uttalade oron för att samerna, i händelse av för högt 

skattetryck, skulle "flykta utur riket". Bortsett från den disku

tabla realismen i dessa farhågor kom de ändå att påverka lagstiftar

na i liberal riktning i fråga om samernas skattetryck. Som framgått 

av kapitel 2 saknades dock inte avvikande uppfattningar om samerna 

som skatteobjekt. Fr a landshövdingen Strich hade ju i sitt skatte

förslag framhållit att många rennomader skulle kunna betala betyd

ligt mer i skatt utan att drabbas alltför mycket. Som nämns i Olov

sons utmärkta översikt av frihetstiden (ÖNH III, s 499 ff) förekom 
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synpunkter under början av 1700-talet på att samerna skulle kunna 

lämna extra bidrag till vissa ändamål, ex skolorna (ÖNH III, s 516). 

Dessa tankegångar avvisades dock av både landshövding Gyllengrip 

och ständerna. Vid en jämförelse mellan samernas skattebelastning 

och jordbrukshushållen i övriga delar av länet konstateras: "Före 

stora nordiska krigets utbrott svarade de omkring 900 lapphushållen 

för 2 300 dir smt i skatt (=2:18 per hushåll), den s k lappmarks

räntan, medan de drygt 3 100 jordbrukshushållen i Västerbotten plus 

de fåtaliga borgarna och prästerna debiterades för ca 30 000 dir smt 

(=9:24/h) i skatt enbart till kronan. Bördorna accentuerades i och 

med krigsutbrottet. För de sistnämnda fördubblades snart kronoskat

terna, men deras tyngsta börda förblev indelningsverket. Samer

na lämnades däremot helt och hållet i fred med sin oförändrade lapp

marksränta uppslag år 1714 att avkräva dem en halv daler per hus

håll avvisades av Kungl Maj:t som en desperat tanke i det krigs

finansiella katastrofläget. Principen var den redan fastslagna: 

samerna måste lämnas i fred. Och detta blev också fallet under sto

ra ofreden, då kriget lämnade lappmarkerna oberörda, medan kust

landet dignade under krigsbördor....11 (ÖNH III, s 515). 
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Kap 6. SKATTLANDEN 

6.1 Inledning 

I den föregående framställningen har skattlandsbegreppet berörts i 

olika sammanhang. Dess bakgrund omnämndes i korthet i kap 2 och den 

näringsmässiga karaktären i kap 4. 

I föreliggande kapitel är syftet att studera vilken omfattning 

skattlandsinnehavet haft i Enontekis och under vilken tidsperiod 

skattlanden var i hävd. I samband därmed diskuteras rennäringens all

männa förändring och möjligheterna att datera denna förändring. 

Skattlandsinnehavet kan sägas vara en kameral konsekvens av 1695 

års lappskattereform. En av de idéer som framfördes av kommissionen 

Douglas-Bure var att beskattningsgrunden skulle vara den "mark som 

var och en lapp kan ha till renbete, fiskeri och djurfång. Med mark 

avsågs skattland. Reformen förutsatte alltså ett allmänt innehav av 

skattland. Man var dock tidigt klar över att skattlandsinnehavet 

inte var en idealisk beskattningsgrund. Det slutgiltiga skatteför

slaget kom också att bli något annorlunda. (Se 2.4.3 och 5.3.1.) 

Under senare hälften av 1700-talet började skattlandsorganisationen 

i Enontekis att upplösas. Diskussionen kring denna process utgör en 

väsentlig del av kapitlet. Hur avspeglas denna förändring och hur 

skall den tolkas? Vilka näringsmässiga förändringar tyder den på? 

Är det möjligt att datera skattlandsorganisationens upplösning? 

Kapitlet inleds med en redogörelse för skattlandsbegreppet, dess 

definition och funktion. Därefter diskuteras källmaterialet samt 

identifieringen och lokaliseringen av de skattland som påträffats i 

källmaterialet. I den senare delen av kapitlet behandlas rennoma-

dismens förändring utifrån olika synvinklar samt möjligheten att 

inplacera denna förändring i tiden. 
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6.2 Skattlandsbegreppet 

Som framgått i avsnitt 2.3.1 avses med termen skattland ett område 

för vars utnyttjande en (eller flera) innehavare erlade en viss av

gift (skatt) till kronan. 

Syftet med detta avsnitt är att med exempel ur domboksmaterialet be

lysa skattlandsbegreppets funktion och karaktär i några avseenden. 

Hultblad (s 81 ff) har utförligt skildrat skattlandsorganisationen 

i Jokkmokk (Lule lappmark). Vad som där sägs om skattlandens funk

tion och karaktär torde i stort gälla även Enontekis och Jukkasjärvi 

(Torne lappmark). Även om den bild av skattlanden som frammanas av 

Hultblad i stort sett bekräftas av materialet från Torne lappmark, 

kan det på vissa punkter finnas anledning till några kommentarer. 

Hultblad anser det exempelvis klarlagt att landen ej uppläts med 

äganderätt utan endast brukningsrätt. Enligt min uppfattning kan man 

inte utvan vidare använda ägandebegreppet i samband med den rätts

liga anknytningen till marken. En analys av detta ägandes djupare 

natur förlorar sig snart i en semantisk diskussion, vilken ytterli

gare kompliceras av att vi inte vet i vad mån de diskuterade be

greppen hade samma innebörd på 1600- och 1700-talen som nu. Den rå

dande uppfattningen bland nomaderna om innehavets karaktär diktera

des av vad man fann ändamålsenligt ur näringssynpunkt, innebärande 

att en resursfördelning (av ex land) inom lappbyns och/eller sitans 

ram hade ett naturligt företräde före någon form av individuellt ä-

gande. Mot den bakgrunden anser jag det inte nödvändigt (eller me

ningsfullt) att göra en gradskillnad mellan ägande och nyttjande när 

det gäller skattianden.^ 

Skattlandet måste betraktas som en nyttighet. Denna nyttighet kunde 

förvärvas och avhändas på olika sätt, vilket omnämns i ett stort an

1) Dessa termer bör inte blandas ihop med begreppen skatte och kro-
no och den distinktion som görs mellan dessa. 
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tal domboksmål fram till 1770-talet i materialet från Enontekis, i 

Jukkasjärvi något senare. Grunden för skattlandsinnehavet varierade 

och kunde uttryckas på olika sätt, vilket belyses av nedanstående 

exempel ur domboksmaterialet. 

Vid en tvist 1734 om ett skattland används uttrycket "alltid brukat 

och skattat för". I en tvist år 1711 om ett skattland som genom för

re innehavarens död blivit ledigt, fann häradsrätten rättvist att 

upplåta det till den som kunde bevisa sig ha varit först att betala 

skatten för detsamma. 

1724 klagade en same över intrång på "de platser som han efter dess 

avlidne faders broder ... brukade dess skogfänge och annat ..." 

På 1720-talet förekom under en följd av år Rostojärvi land i tvis

ter. Bl a nämndes att det varit kärandens fader "i livstiden tillhö

rigt". I ett mål från 1729 sades bl a "erkännes att P Tanko och N 

Olson är rätta arvtagare till Wuotakavuoma land, samt tillhöriga 

lägenheter och berörda personer befinnes vara vederbörligen beskat

tade ..." Några år senare sades i utslaget gällande en skattlands-

tvist: "Då Heina betalt skatt för dess svärfaders land, så har han 

detsamma att tillträda uppå den delen som han innehaft därav ..." 

Rounalasamen Tomas Nilson beviljades 1734 skattlandet Alavuoma vid 

Rounala kyrka, eftersom "ingen nu skall bruka (det) med rätta. Den 

som sist skattade har dött sedan länge ... och änkan med ny man har 

tillräckligt med land". 1750 tvistades om ett land som kärandepar

ten "långt före detta av Rätten tilldelt blivit ..." Två rounala-

samer tvistade året därpå om Seitolahti och Ariolahti fiskevatten 

som enligt vittnen länge tillhört kärandens förfäder (bl a hänvis

ning till dom från 1697). I samma mål diskuterades även Rostojärvi, 

"som skall hans förfäder och honom ännu (vara) tillhörigt ... för 

vilket han själv, två baran och svåger betalar skatten ..." 

Vid tinget 1746 inlämnades en immission utfärdad av kronobefallnings-

man Hackzell, varav inhämtades att "Per Anderson Soro tillika med 

dess broder Olof blivit tillåtit, att meot vanlig utlago avgift få 

tillträda deras avlidne faders Anders Soros skattland Mallanjarka 
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och Tartovorti, med vidfogad anhållan det måtte Mickel Tommas bliva 

förmådd, att ifrån besagde land avflytta ..." Av länsmannen Nuttis 

vittnesmål framgick att "samma skattland utom dess två bröder icke 

flera åbor tåla skall ..." Tommas å sin sida uppgavs ha att "hin-

derlöst" tillträda sin avlidne faders skattland, varför han beord

rades att inom samma vinter avflytta från Mallanjarka till sin fa

ders land, vid 3 D smt:s vite samt "laga plikt för åverkan å en an

nans inrymde fastighet". 

Grunden för innehavet var oftast arv eller långvarig hävd, men en 

skattlapp kunde även få sig tilldelat ett land av häradsrätten."^ 

Den på så sätt erhållna besittningsrätten kunde avyttras till annan 

person. I den mån en skattlandsinnehavare bedömdes ha större till

gång på viktiga nyttigheter än han behövde för sitt husbehov kunde 

häradsrätten besluta sig för att en del av dessa skulle fördelas 

till någon annan. Skattlanden utnyttjades ofta av flera personer, 

vanligen med familjerelationer. Vid flera tillfällen diskuterades 

hur många skattlapper ett land rymde och i några fall beordrade hä

radsrätten "överflödiga" samer att avflytta, särskilt när vederbö

rande hade annat land att tillgå. Den i tidigare sammanhang disku

terade behovsprincipen som grund för fördelningen av land (och re

surser) blir här väl belyst. Denna princip kunde även tillämpas i 

samband med en nybyggesanläggning. I ett mål från 1765 bedömdes 

exempelvis en skattlandsinnehavare ha så mycket fiskevatten att det 

gott och väl räckte till hans husbehov och blev över till en nybyg

gare, vilken ansågs i behov av bättre vatten. 

Ett genomgående drag är den villkorlighet som vidlådde skattlands-

innehavet. Med villkorlighet menar jag att brukningsrätten samman

hängde med den skatt som erlades vad än grunden för innehavet kunde 

vara. Ett annat förhållande är även vad som nämnts om behovet som 

den vägledande principen för fördelningen av land (och nyttig

1) Db 1746 
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heter).^ (Se härom Prawitz, ss 111, s 19ff.) 

Betydelsen av att ha erlagt skatten framgår av ett mål i Jukkasjär-

vi från 1723. Målet gällde en tvist om intrång i skattland och då 

framhölls bl a att de omtvistade landen utgjorde själva fjällryg

gen och den betraktades som allmänning enligt KM:ts resolution 

25.5 1720. På denna allmänning hade alla rätt att särskilt i samband 

med flyttning beta renar, "men det man skattar för må ingen hava makt 

att tränga dem ifrån". 

Slutligen skall här nämnas det faktum att skattlanden endast nytt

jades under en del av året, september - april/maj, av de samer som 

årligen flyttade till sommarbetesområden i Norge. Av det skälet fö

rekommer i domboksmaterialet inga uppgifter om renskador på växande 

gröda i Enontekis. Dessa skador finner vi i stället i Troms amtJ 

(Se kap 7.) Det är omöjligt att utifrån källmaterialet uttala sig 

om med vilken grad av permanens som skattlanden utnyttjades under 

perioden september - maj. Det måste ha varit avhängigt den enskilda 

försörjningssituationen. I linje med den allmänna förändringen inom 

rennäringen ligger det dock närmast till hands att tänka sig en ut

veckling mot ett allt mer tillfälligt utnyttjande av skattlanden 

och dess nyttigheter. 

6.3 De identifierade skattlanden 

För identifieringen av skattlanden har två slag av källor använts: 

Uppbördslängder och domböcker. I uppbördslängderna är det främst 

marginalanteckningarna som är av intresse. Dessa anteckningar gäl

ler, som framgått av föregående kapitel, bl a orsaker till utebli

ven skatt. Sådana uppgifter återfinns genomgående i den högre mar

ginalen. I den vänstra däremot förekommer med varierande frekvens 

1) Denna villkorlighet gällde i princip även nybyggaren i den me
ningen att hans innehav av nybygget inte ifrågasattes så länge 
han fullgjorde sina skyldigheter till kronan (fr a efter 1749) 
och betalade sin skatt. 
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ortsangivelser vid sidan om namnet på de olika skattlapperna. Dessa 

ortsangivelser måste tolkas som den huvudsakliga uppehållsplatsen 

för vederbörande same. I vad mån dessa platser utgörs av skattland 

diskuteras nedan. 

I nedanstående tabell redovisas ett utdrag ur 1741 års uppbörds

längd för att illustrera materialets karaktär. 

Tab 6.1 Utdrag ur 1741 års uppbördslängd 

Rustotunduri o Laniovuoma 
Rustot. o Awiowara 
Rustot. o Wajatas 
Rustot. o Pirtisari 
Rustot. o Lainiovuoma 

Kaltowoma 
Rustot. o Lainiov. 
Soppowoma 
Kilpiswoma och Kaltuwoma 

Rostojärvi 
Rustot. o Sitasoli 
Waj atas 
Witsagisjärf och Alavuoma 
Rustot. o Lainiov. 
Rustot. o Urtisjärvi 
Råmmawoma 
Rustot. o Seitolahti 
Porowoma o Somasjärvi 
Naimakawoma 
Rustos o Wajatas 

Råmmawoma 
Naimakawara 

Kumawoma 
Råmawoma 
Råstojärf o Sitsesolo 

Naimaka 
Pai ska swoma 
Alawoma (samt Fasteldalen) 
Rustot. 
Wajatas o Åggowoma 

Muckawoma 
Rustot. o Lainiov. 
Rustot. o Rautujärvi 

länsman Guttorm G:son Pollmak 
Pär Larson död, s:a Pär o Mårten 
Pär Jonson Soro död, son Jon P 
Jon P Unga död, son Hindrik J. 
Knut Johanson med son Tomas 
Hindrik Nilson Pomik (?) 
Olof N Sicko 
Nils Guttormsen död, son Pär N. 
Jon Johanson med son Ifvar 
Anders Jonson Omma m. styvson 
Anders Hindrikson 
Anders N Lodvik 
Olof P Heika med son Hindrik 
Guttorm N Anderson 
Hans J Joha 
Lars 0 Storm 
Nils T Parfi 
Jon P Jounus m son Pär o Johan 
Pär A Pilto med son Anders 
Aslak A Orbus med son Guttorm 
Hans N Likapoika 
Lars L Simma m son Lars 
Jon P Pära 
Anders P Jounus 
Mårten L Herrman 
Nils P Jounus 
Anund A Pilto 
Nils A Lind (= Blind) 
Tomas J Noti (= Nutti) o mågen 
Jon Hanson 
Lars L Herrman 
Lars A Joha 
Tomas Nilson 
Pär Tomason 
Lars L Stein (?) 
Jon H Blind m son Anders J 
Guttorm Rasmuson m son Nils G 
Jon Låddas (=Labba) 
Lars Hurri 

skattfri 
2:16 
3:16 
2:-

2:16 
2:-

- :  16 
- : 24 
1:16 

3:16 
fattig i Nor 
3:-
utfattig 
2 :  
2 
1 
2 
3 
2 
1 
utfattig 
i Norge 
3: 
3 
1 
3 
1 

16 

16 

2:-

i Norge 
1:24 
2:16 
i Norge 
i Norge 
1:16 
2 : 8  
1:16 
2:-
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Det första år som skattland nämns i detta material är 1738. Då har 

så gott som varje skattlapp en ortsangivelse, inte bara i Enontekis 

utan även i Jukkasjärvi och övriga delen av Torne lappmark samt Kemi 

lappmark. Detta upprepas i skattlängderna för åren 1739 (1740 sak

nas) och 1741-43. Under perioden 1744-59 förekommer endast spridda 

namn. Frekvensen namn är likartad för byarna i Enontekis (Rounala, 

Sundavara och Peldojärvi). I Jukkasjärvi kan noteras att den södra 

byn, Siggevara, genomgående har fler ortsangivelser än den norra, 

Tingevara. Efter 1759 förekommer inga namn på skattland i uppbörds

längderna. Det betyder att beskattningsmaterialet som källa för i-

dentifiering av skattland är tidsmässigt mycket begränsat. Ur käll

kritisk synvinkel ger skattlängdernas uppgifter om skattlandsinne-

hav anledning till en kommentar. Skattlandens omnämnande sker på 

ett skenbart slumpartat sätt. I uppbördslängderna för Enontekis 

nämns inga skattland uiider perioden fr o m lappskattereformens till

komst 1695 till 1738, då noteringar om skattland plötsligt förekom

mer för samtliga skattlappar. Skattlandens förekomst i fortsätt

ningen har även tillfällighetens prägel. Efter några års frånvaro 

dyker de upp för att åter försvinna osv. Det kan möjligen bero på 

att dessa uppgifter ansågs vara av informell natur och därför en

dast noterades i uppbördsmannens originallängd vid uppbördstillfäl

let. De skulle alltså av denna anledning inte ha överförts till det 

exemplar av skattlängderna som var ägnat vederbörande myndighet och 

vilka utgör det nu tillgängliga materialet. Vad som kan ha ingått i 

uppbördsmännens praxis vet vi dock ingenting om. Förklaringen till 

ortsangivelsernas sporadiska förekommande är alltså helt hypote

tisk."^ Det betyder att uppbördslängderna endast ger information om 

namnen på ett stort antal skattland och vem som brukade dem. Det 

går inte att av skattlandens tidsmässiga förekomst i beskattnings

materialet dra några slutsatser om deras hävd i övrigt. 

1) Jfr Hultblad, s 86. 
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Det andra källmaterialet utgörs av domböckerna. Dessa är tillräck

ligt behandlade i tidigare avsnitt för att göra en källkritisk kom

mentar här överflödig. Det kan i stället konstateras att de båda ty

perna av material ofta kompletterar varandra väl. Som senare disku

teras kan det i domböckernas mångfald av ortsangivelser föreligga 

svårigheter att avgöra, vilka som är beteckningar på skattland. 

Skattlängdernas uppgifter ger härvidlag en välkommen kontrollmöj

lighet i många fall. 

På basis av uppbördslängder och domböcker har så drygt 70 skattland 

med varierande grad av säkerhet identifierats. Dessa uppräknas i 

tab 6.2. 

Numreringen av skattlanden är densamma som på kartan (fig 6.1). Stav

ningen av namnen är i de flesta fall anpassade till nutida bruk. I 

de fall då det förelegat osäkerhet om identifieringen har den äldre 

formen behållits."^ Årtalet anger tidpunkten för landets förekomst 

i materialet för första gången. De flesta skattlanden förekommer 

vid flera tillfällen i materialet. I den fjärde kolumnen anges lan

dets bytillhörighet (R = Rounala, S = Suondavara, P = Peldojärvi). 

Den femte och sista kolumnens rubrik, lokalisering, innebär en be

dömning av med vilken grad av säkerhet skattlandet kunnat lokalise

ras . 

1) Många namn uppvisar flera olika stavningar, vilket inte sällan 
medför osäkerhet om de avser samma land. Den främsta orsaken till 
detta är att uppbördslängderna fördes av personer med begränsade 
insikter i finskt/lapskt språkbruk. 
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Fig 6.1 Skattland i Enontekis socken 1660-1790 
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Nr Namn Är By Lok. Nr Namn År By Lok. 

1 Tullingesuando 1674 S X 39 Metsivuoma 1741 
2 Wondesträsk 1660 P X 40 Moniovuoma 1744 
3 Idivuoma 1666 S X 41 Enotäckisjärvi 1746 S X 
4 Rostoj aure 1727 R X 42 Muckavara 1758 R X 
5 Paitasjärvi 1701 S X 43 Paravara 1758 R X 
6 Rautojärvi 1725 S X 44 S ingivuoma-var a 1758 R ? 

7 Ang orna vu orna 1727 R 45 Tj ergisvara 1758 R X 
8 Skaitivara 1728 R X 46 Olentieva 1758 R ? 

9 Poukotamoivi- 47 Suppovuoma 1739 R X 
tunturi 1729 S X 48 Sondaj avuoma 1707 S X 

10 Vuotkavuoma 1729 S X 49 Pessingi 1746 S X 
11 Naimakkavuoma 1729 R X 50 Mallanj arka-

12 Mertajärvi 1707 S X Tartovorti 1746 R X 
13 Motkajärvi 1718 S X 51 Palj asj-Rikas-

14 Aunisjärvi j ärvi 1760 S X 
(= Ounasj) 1697 S X 52 Luongasvuoma 1760 S X 

15 Wickuriniemi 53 Åggevuoma 1741 R X 
(= Maunu 1699 S X 54 Wuot akavuoma 1738 S X 

16 Porovuoma 1729 R X 55 Kaltiovuoma 1739 R X 
17 Vuoniskavuoma 1731 S X 56 Paitasvuoma 1749 S X 
18 Fasterdalen 57 Lainiovuoma 1741 R X 

(i Norge) 1733 X 58 Kellotivuoma 1758 S X 
19 Kummavuoma 1732 R X 60 Kut suvouma 1760 S X 
20 Vuontisvuoma 1731 S X 61 Wokanen-
21 Rauskasvuoma 1734 R X (Wokasj (?) 1760 s X 
22 Alavuoma 1734 R X 62 Raistitunturi 1746 s ? 

23 Romavuoma 1736 R X 63 Ringavuoma 1741 s 
24 Kurrackavuoma 1737 S X 64 Näckälävuoma 1741 p X 
25 Weiamatto 65 Poltasvuoma 1749 R ? 

(Waj atas) 1737 R X 66 Wikusjärvi 1765 S X 
26 Rostolahti 1737 R X 67 Kietkisari 1741 R 
27 Kilpisvuoma 1739 R X 68 Peldoj ärvi 1765 P X 
28 Olavuoma 1739 R 69 Ariovara 1738 R ? 

29 Koutojärvi 1739 ? 70 Kinkisari 1738 R ? 

30 Sautusjärvi 1740 S X 71 Paldovuoma 1738 R ? 

31 Raistitunturi 1739 R X 72 Sitsesoli 1738 R X 

32 Rustutunturi 1739 R X 73 Kaiskasvuoma 1739 R 

33 Muckavuoma 1740 R X 74 Kalckovuoma 1738 R ? 

34 Solovuoma 1740 P X(?) 75 Ulattinj 

35 Anovara-Ricosto- Rigasv. 1738 S 

tunturi 1740 R X(?) 
36 Witsagisjärvi 1741 R X 
37 Seitolahti 1741 R X 
38 Rustolainiov. 1741 R X 

Tab 6.2 Skattland inom Enontekis socken. 
Källor: Domböcker och skattlängder (RA, KKA, KA, HLA) 
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Nakkalajarvi 

eft A 
Palojärv 

i Leppäjarv 
Vuontisjärvi 
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Oft Suijqärv 
• SKATTLAND 

• NYBYGGE ANLAST FÖRE 1710 

3 1711-65 

O _ 1766-1809 

SOCKENGRÄNS 
0 10 20 30 

N\ ^OWiikusjärvi 

Fig 6.2 Sambandet skattland-nybygge i den sydöstra delen av Enontekis, 

På fig 6.2 har de nybyggen lagts in som var etablerade vid sekelskif

tet 17-1800 samt vissa skattland,nämligen de som låg på platsen för 

ett nybygge.Det är föga överraskande att de allra flesta nybyggena 

ligger på eller i anslutning till ett skattland.De nyttigheter som 

skattlandsinnehavaren var intresserad av,fiske,lättillgänglig mark 

för bostad och båtlänning,var ungefär detsamma som lockade en pre

sumtiv nybyggare att välja ut platsen för sin nybyggesanläggning. 

Den senare fann vanligen på sådana sjölägen även god gräsväxt och 

ringa frostländighet.Inte sällan hade platsen för nybygget valts ut 

av skattlandsinnehavaren. 
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6.4 Lokalisering av skattlanden 

Definitionen av skattlandet som ett område, för vilket man erlade en 

viss avgift, kan förefalla enkel nog. I försöket att bedöma skatt

lands innehavet s omfattning uppstår dock i några fall svårigheter att 

fastställa, vilka ortsangivelser i materialet som avser skattland och 

vilka som hänför sig till enskilda nyttigheter. Denna felkälla moti

verar en kommentar till några av namnen i tabellen, nr 29, 37, 46, 

51, 67, 70 och 72. De övriga namnen omnämns vanligen som "skattland, 

land, land och strand", varför det i dessa fall knappast råder någon 

tvekan om vad ortsangivelserna syftar på. I några av de tveksamma 

fallen (29, 46, 51) orsakas tveksamheten av att landen inte kunnat 

lokaliseras. I de övriga fallen synes ortsangivelserna syfta på fis

keplatser. Nr 37, Seitolahti och 72, Sitsesoli, är namnen på ofta om

nämnda fiskeställen i Rostoj aure. På motsvarande sätt torde det vara 

med de icke lokaliserade fiskeställena Kietkisari, 67, och Kinkisari, 

70. Även om dessa namn sålunda egentligen inte är beteckningar på 

skattland kan de dock sägas representera sådana, i och med att väl

kända fiskeplatser ofta utgjorde mer eller mindre fasta replipunkter 

på skattlandet (se fig 6.1). Med hänsyn till de tveksamma fallen samt 

att möjligen något enstaka land aldrig registrerats i något källmate

rial, så torde antalet skattland som hävdats under perioden från slu-
1 ) 2 )  

tet av 1600-talet och hundra år framåt röra sig om drygt 70. 

1) Holmbäck (s 17f) ställer sig tveksam till att det existerade verk
liga skattland under 1700-talet i Torne lappmark. Han fann endast 
sparsamma uppgifter i domböckerna om skattlandsinnehav. Han lycka
des inte heller finna några ortsuppgifter i skatt längderna. Holm
bäcks uppgifter har således på dessa punkter kunnat vederläggas. 
Däremot synes det vara en riktig iakttagelse att landindelningen 
var löslig och att det är osäkert om vissa ortsangivelser verk
ligen är beteckning på skattland. Jfr Prawits, ss 111, 1967 s 32: 
"... Materialet vittnar om talrika lappskatteland i såväl Jukkas-
järvi som Enontekis-Karesuando sockar". 

2) I sin Beskrivning om Torneå och Kemi lappmarker från 1738 (tr 
Fellman I) skriver Hackzell: "Af 3 byar består Enontekis Lapp-
marek nembi:n Rounala, Peldojerf och Sundovara, Rounala by är 
belägen under fjället och hafwer 45 Lappeland ell:r Skattlappar 
och Peldojärf och Sundovara byar närmast til ÖfwerTorneå Sochn. 
uti den förra äro allenast 11 skattlappar och i den senare 13 ..." 
(min understrykning) Hackzell synes alltså uppfatta "Lappeland" 
och skattlapp som synonyma begrepp. 
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Ett större problem erbjuder lokaliseringen. Svårigheterna som i hög

re eller lägre grad berör de flesta skattlanden är av olika slag. 

Frånvaron av äldre användbart kartmaterial än det som härrör från av-

vittringen, vilken i Karesuando skedde på 1890-talet, bidrar till att 

försvåra eller omöjliggöra lokaliseringen av ortsangivelserna. Dess

utom omfattade 1890-talets kartering endast en del av socknen och 

lämnade fr a stora delar av Könkämä och Lainiovuoma (= svenska de

len av Rounala) lappbyar samt hela den finska delen av socknen okar

terad. 

Svårigheter orsakas även av att stavningen varierat kraftigt och 

gjort vissa namn oigenkännliga. Vidare är ortsangivelserna i upp

bördslängderna naturligen summariska och därför svåra att lokalise

ra. I de flesta fall har detta ändå varit möjligt att göra genom 

kompilering av personuppgifter, ortsangivelser från olika tidpunkter 

samt annan iformation ur domboksprotokollen. Några skattland lokali

serades efter samråd med personer som har stor lokalkännedom."^ 

Ett lokaliseringsproblem av annan karaktär är det faktum att flera 

skattlappar noteras under samma ortsangivelse. Av tab 6.1 framgår 

några sådana fall. De tydligaste exemplen utgör Rustotunturi och 

Lainiovuoma, vilka bildar en vid och flack höjdsträckning, som bre

der ut sig från området no-r om Rostojärvi ända ner till gränstrak

terna mot Jukkasjärvi socken (se karta). Detta område rymde ett 

flertal skattland, vilka i brist på mer preciserade lägesangivelser 

är svåra att lokalisera. Nr 38 (och 32) på kartan, Lainiovuoma-

Rostotunturi, representerar sålunda ortsangivelsen för 8 skattlappar 

enligt uppbördslängderna under åren 1738-42. Det betyder att Lainio-

vuoma-Rostotunturi inte kan uppfattas som benämning på ett enskilt 

skattland, utan snarare bör ses som en upplysning om var ett antal 
2 )  

nomader brukade vistas. Detta förhållande antyder skattlandsorga

1) Bland lokala informatörer kan nämnas Oskar Siikavuopio i Naimakka. 
Kyrkoherde George Gripenstad har intervjuat personer, fr a äldre 
samer, med stor lokalkännedom. 

2) Jfr Holmbäck, s 17. 
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nisationens löslighet och belyser omöjligheten att mer än ungefärli

gen ange läget för flera skattland. Till den kategorin kan man räkna 

nr 69-71, vilka i uppbördslängden namnges som Rostotunturi-Ariovara, 

Rustotunturi-Kinkisari och Rustotunturi-Paldovuoma. Det andra ledet 

i ortsangivelserna har inte kunnat lokaliseras, varför kartsymboler

na i dessa tre fall snarare representerar närvaron av ett antal no

mader inom Rostoområdet än de markerar läget av deras skattland. 

Placeringen av nr 69-71 samt nr 31, 44 och 46 har gjorts i sådana 

delar av Rostotunturi-Lainiovuoma-området som ännu har betydelse för 

rennäringen. Vägledande härvidlag har varit den moderna topografiska 

kartans markeringar för rengärdor samt uppgifter från lokalbefolk

ningen. Lokaliseringen av nr 20 och 35 har ett visst stöd genom att 

dessa skattland figurerade i tvister om gränsen mellan Rounala och 

Sundavara. Dessutom kan namnen möjligen spåras i kartmaterialet och 

ger en lokalisering som vilar på en något säkrare grund än i de ovan 

nämnda exemplen. I flera fall (nr 7, 28, 29, 39, 40, 63, 67, 73) har 

det inte varit möjligt att göra någon lokalisering, genom att käll-

uppgifterna varit alltför knapphändiga och någon information inte 

erhållits ur kartmaterialet. Möjligen skulle en mer omfattande inter

vjuundersökning med lokalbefolkningen kunna ge ytterligare upplys

ningar. Emellertid har under den långa tid som förflutit namnen hun

nit ändras och av olika skäl fallit ur bruk."^ 

Av det dryga 70-talet skattland som förekommer i tab 6.2 har 53 be

dömts vara lokaliserade med större grad av säkerhet. Det är dock säl

lan fråga om någon "absolut" visshet, utan snarare så att det en

skilda skattlandets läge hänförs till motsvarande ortsangivelse i 

kartmaterialet. I de fall skattlandets namn slutar på järvi (jaure), 

lahti (= vik), njarka (= udde) och liknande mer lätt identifierade 

1) Hultblad nämner om detta problem i Lule lappmark: "Ej ens ett 
intensivstudium på ort och ställe av nu levande tradition torde 
kunna avhjälpa denna brist, då många för en äldre generation väl
kända namn, råmärken, vägar o d för alltid fallit i glömska." 
(S 117) 
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geografiska begrepp föreligger inga problem för lokaliseringen. De 

flesta namn slutar dock på "vuoma", vilket betyder myr och sålunda 

syftar på ett flackt och ofta vidsträckt område, vilket ger lokalise

ringsmöjligheterna ett visst spelrum. ̂  Det bör i sammanhanget påpe

kas att skattlanden var vidsträckta. De enstaka noteringar om deras 

yta som förekommer i materialet pekar på en eller flera kvadratmil 

samtidigt som uppgifter om skattlandet s centralpunkt eller huvud-
2)  . .  o  

viste i allmänhet saknas. Aven om salunda det exakta läget i flera 

fall inte kunnat fastställas torde kartbilden ändå ge en god upp

fattning om skattlandens rumsliga fördelning i Enontekis socken vid 

mitten av 1700-talet. 

Av de ca 75 identifierade skattlanden låg drygt hälften (38 st) i 

Rounala by. Av dessa har 14 varit svåra eller omöjliga att lokali

sera. 27 skatt land låg inom Sundavara by och av dessa har alla utom 

två lokaliserats med viss säkerhet. Resterande fem land låg i Peldo-

järvi by. Även med hänsyn tagen till att åtskilliga Rounalasamer 

noterades under samma ortsangivelse, kan man konstatera att Sunda

vara by har flest skattland i förhållande till sin andel av sock

nens skatt lappar. Detta förhållande sammanhänger med nybyggenas för

delning i socknen. Under den tidsperiod skattlanden var i hävd kom 

inget nybygge att tas upp inom Rounala by. Med undantag av ett mind

re antal i Peldojärvi låg samtliga nybyggen inom Sundavara. Det 

speglar i sin tur de varierande naturliga förutsättningarna inom 

socknen. Skattlanden i Sundavara kom att figurera i flera olika 

rättsliga sammanhang, bl a i nybyggesmål, varför landen i denna by 

i flera fall är mer allsidigt belysta än i Rounala. Samma är förhål

landet i Jukkasjärvi, där den södra byn, Siggevara, rymde samtliga 

nybyggen på 1700-talet. Bl a av det skälet är skattlanden ofta mer 

1) Hultblad (s 87 ff) finner samma svårigheter att kartlägga land
indelningen i Lule lappmark, särskilt i fjällområdet ovanför 
skogslandet. 

2) Hultblad redovisar ytan för tio land från 1830-talet; genomsnit
tet är ca 250 km^. (s 120) Jfr Bylund, s 219. 
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mer ingående beskrivna än i den norra byn Tingevara. 

Även om vissa skattland är så väl beskrivna att ett försök till av-

gränsning vore möjlig är dock uppgifterna för flertalet land allt

för fragmentariska för att en kartering av de enskilda landens ter

ritoriella utsträckning skall vara meningsfull. Syftet med kartan är 

i stället som nämnts att ge en uppfattning om skattlandens rumsliga 

fördelning i stort. Av det skälet är kartsymbolerna inte i något av

seende ytriktiga, utan representerar endast läget för respektive 

skattland. Ett påfallande drag i fördelningsbilden är att skatt-

landen till stor del ligger längs Könkämäälvens dalgång och med stor 

övervikt på dess södra sida. Detta är tydligast i Sundavara by. 

I Rounala är det även en viss anhopning kring Rostojaure och på 

Rostotunturi-Lainiovuoma (= Rostonsölkä), även om kartbilden inte 

helt visar det verkliga antalet skattland. 

6.5 Rennäringens förändring 

Avsikten är att belysa en förändring inom rennäringen i Torne lapp

mark i avseende på resursutnyttjandet. För att komma åt denna för

ändring redovisas olika belägg och indicier, vilket delvis innebär 

att trådar från tidigare avsnitt (fr a 4.2-4) här dras samman. Av

snittet innebär i vissa delar möjligen en upprepning av vad som sagts 

i tidigare sammanhang, men bör ses som ett försök att i ett samman

hang diskutera rennäringens förändring under 1700-talet. 

Inledningsvis görs en kort översikt av landindelningens förutsätt

ningar i olika delar av lappmarken. Därefter diskuteras skattlands-

indelningens upplösning i Torne lappmark fr a Enontekis. När det 

gäller själva skattlandsinnehavet är det viktigt att komma åt dettas 

betydelse för den enskilde skattlappens försörjningsmöjligheter vid 

skilda tidpunkter. Det är därför motiverat att ställa frågan, om 

man kan räkna med att lappskatten kunde tas ut på grundval av de 

resurser som förväntades finnas på skattlandet, eller var det så 
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att man i stället gick på andra resurser, ex reninnehavet? Dessa 

faktorer skall så belysa den process som innebar att rennäringens 

huvudsakliga inriktning i Torne lappmark övergick från en äldre in

tensiv form med ett mindre antal renar och ett i motsvarande mån 

större beroende av fiske och jakt till en mer extensiv form med sto

ra arbetskrävande renhjordar (helnomadism). (Se avsnitt 4.4.) Denna 

förändringsprocess försiggick under en lång tidsrymd, kanske ett se

kel eller väsentligt mer. Den övergripande frågan i föreliggande av

snitt är i vad mån det är möjligt att registrera denna förändring. 

I den föregående sammanställningen (fr a kap 4) har jag på olika 

sätt försökt visa hur relationerna mellan nomader och nybyggare för

ändrats under den studerade perioden. En utgångspunkt vid analysen 

av denna process var, att en förändring i relationsbilden fr a be

rodde på ett förändrat resursutnyttjande. För rennäringens vidkom

mande framstod decennierna kring mitten av 1700-talet som ett dyna

miskt skede i Torne lappmark. Att datera förändringsprocessen utgör 

ett svårlöst problem. Med utgångspunkt från Hultblads resonemang 

kring denna fråga redovisas i slutet av kapitlet några synpunkter på 

möjligheterna att fixera hållpunkter i tiden. 

6.5.1 SKATTLAND SINDELNINGEN S UPPLÖSNING 

Som tidigare nämnts går det inte att via skriftliga källor ge svar 

på frågan om skattlandens ursprung, även om det står helt klart att 

en landindelning i någon form var ett ändamålsenligt sätt att för

dela resurserna i en kultur av den typ som rennäringen företrädde 

fram till 1600-talet ungefär. Av större betydelse för denna fram

ställning är dock, att det vid tiden för lappskattereformen av allt 

att döma förelåg en landindelning i undersökningsområdet. Frågan är 

här hur länge denna indelning var i hävd i Torne lappmark och fr a 

Enontekis. Upplösningen av skattlanden är ett problem som ger upp

hov till flera frågor. Hur kan man konstatera att skatt landsindel

ningen verkligen upplöses? När kan denna upplösningsprocess anses 
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avslutad? Besvarandet av den typen av frågor tvingar fram belägg och 

indicier utifrån flera olika synvinklar. 

Termen skattland förekommer i källmaterialet för Enontekis första 

gången 1701, i Jukkasjärvi ungefär samtidigt. De skattlandsmål (som 

ju getts en ganska vid definition med avseende på anknytningen till 

skattlandsbegreppet) vilka förekommer under senare delen av 1600-

talet ger i flera fall belägg för skattlandsinnehav även om termen 

skattland inte används. De beskrivningar på t ex arvsmässiga rela

tioner till ett visst land som kan förekomma i tvistemål på 1700-

talet leder ofta ner till början av föregående sekel. Skattlands

begreppet omnämns i Enontekismaterialet sista gången 1775, även om 

skattlandsmål, med det innehåll termen getts, förekom även efter 

denna tidpunkt. Den tidsmässiga omfattningen av skattlandstermens 

förekomst är sålunda 75 år. 

Om vi för tillfället bortser från kunskapen om att en landindelning 

tidigare existerat, skulle det i och för sig kunna hävdas att i sam

ma ögonblick som skattlandsbegreppet dyker upp i källmaterialet, är 

det belagt att skattland förekommit i undersökningsområdet. Det 

skulle dessutom räcka med en enda observation. Påståendet kan före

falla trivialt och möjligen diskutabelt men äger dock ett visst fog. 

Sanningshalten i det omvända resonemanget, nämligen att skatt landen 

inte längre var i hävd efter 1775, måste dock närmare utredas. 

Ett tidigare redovisat antagande när det gällde tolkningen av dom

boksmaterialets tidsmässiga fördelning var att frekvensen mål röran

de en viss nyttighet stod i proportion till nyttighetens betydelse 

för försörjningen. Ett relativt stort antal mål rörande ex fiske 

vid en viss tidpunkt borde enligt den tankegången tyda på, att fis

ket hade relativt stor betydelse vid tidpunkten i fråga. Ett annat 

antagande gällde representativiteten. Utifrån vissa kriterier ansåg 

jag domboksmaterialet representativt för de förhållanden som det av

ser att beskriva. Jag fann det även logiskt att betrakta de tvister 
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och motsättningar som gällde marken och dess resurser som tillhöran

de de, som med största sannolikhet drogs inför den lokala rätts

vårdande instansen. Vi bör alltså ha anledning vänta oss att man 

vände sig till domstolen när det gällde tvister om nyttigheter som 

utgjorde livsvillkoren. De nyttigheter som så kom att figurera vid 

•skilda tidpunkter vid tinget torde rätt väl belysa den rådande nä

ringsstrukturen. 

Slutligen påpekades (3.2.3) det faktum att häradsrättens förhand

lingar var kända av den vuxna delen av socknens befolkning. Betydel

sen av det i föreliggande sammanhang är att om en landindelning vid 

en vi-ss tidpunkt var i hävd, så följer därav att skattlandsbegreppet 

också var ett levande begrepp för befolkningen. Det är möjligen tri

vialt att påpeka att var och en även var införstådd i möjligheten 

att dra en tvist om ett skattland inför tinget. I så fall är det 

mycket rimligt att tänka sig att någon vid något tillfälle hade an

ledning att göra det och följaktligen även gjorde det. Det finns 

inget stöd för tanken att den allmänna inställningen till härads

rätten som forum för även de obetydligaste tvister ändrats. 

Om skattlandsbegreppet varit i hävd efter 1775 så borde det således 

även ha figurerat i något rättsligt sammanhang. Så sker dock inte 

vid Enontekis häradsrätt. Under perioden 1701-75 förekom skattland 

i olika slags tvister med varierande frekvens, en tidsserie som 

bryts 1775. Efter den tidpunkten var alltså skattlandet inte längre 

ett rättsobjekt som det fanns anledning att tvista om. Mot denna 

bakgrund är jag benägen påstå, att skattlandsbegreppet inte längre 

var i hävd i Enontekis senast omkring 1780, vilken tidpunkt därmed 

representerar slutskedet i den utvecklingsfas som ledde till skatt-

landsindelningens upplösning. Det skall här kraftigt understrykas 

1) Det förtjänar här upprepas att gr-nden för klassificeringen var 
det omtvistade objektet, ex fiske, boställe etc, oavsett vilken 
karaktär målet i övrigt kunde ha, ex tvist, brottmål etc. 
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att denna förändring som belagts i Enontekis inte är något generellt 

drag i hela lappmarken, utan sammanhänger med den regionala fördel

ningen av olika former av rennäring. Detta framgår av den följande 

korta översikten av landindelningens samband med näringsinriktningen. 

6.5.2 KORT ÖVERSIKT AV LANDINDELNINGENS FÖRUTSÄTTNINGAR I ÖVRIGA 

LAPPMARKEN 

Det är uppenbart att skattlandsbegreppets hävd i olika delar av lapp

marken är beroende av näringsförutsättningarnas skiftande karaktär. 

I de delar av lappmarken, där skogsrenskötseln dominerade fanns 

förutsättningar för en fastare landindelning. (Se Tegengren, s 5 ff, 

Bergsland, Samernas Vita Bok 111:2, s 462 ff, Hultblad, s 54 ff, 

s 88 f.) Skogssamerna flyttade kortare sträckor, de hade färre renar 

och tvangs röra sig över mindre ytor. Detta medförde att man kunde 

(eller hade anledning att) upprätthålla en landindelning. Fjällren-

skötseln å sin sida innebar ett nomadiserande över större ytor och 

innehav av större renhjordar."^ Det blev svårare (och till slut 

omöjligt) att upprätthålla några gränser mellan olika skattland. 

1) Manker (Manker 1963, s 57 ff) beskriver de båda flyttningstyper
na på följande sätt: 11 ... cirkelprincipen, skogssamernas för
flyttning inom ett begränsat område nedanför fjällregionen, där 
man sällan rör sig fram och åter i samma stråk, utan kretsar 
runt mellan spridda fasta visten; skyttelprincipen, fjällsamer-
nas nomadism med de årliga långa vandringarna fram och åter i 
ungefär samma stråk mellan visten i skogslandet i öster och syd
ost och sommarvisten i högfjällen eller vid Atland- och Ishavs
kusten i väster och nordväst, året om med ambulerande kåtor." 

Skillnaden framgår av figuren: Cirkelprincipen: 
Diametern av cirkeln kunde röra sig om några mil. 

Skyttelprincipen: Ç^ * "* ^ 

Flyttningssträckorna i vardera riktningen kunde gå upp till 
30-40 mil. 
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Begreppen skogs- resp fjällrenskötsel korresponderar i princip mot 

halv- resp helnomadism. I den mån skogs- resp fjällrenskötselns ter

ritoriella utbredning skulle kunna generaliseras till skogstrakter

na i de södra lappmarkerna (= i huvudsak söder om Torne lappmark) 

resp den norra delen eller Torne lappmark, så borde man finna ett 

motsvarande rumsligt mönster för den tidpunkt när skattlandsindel

ningen inte längre kan upprätthållas. Utbredningen av de båda nä

ringsformerna under 1700-talet var emellertid alltför komplicerad 

för att göra en sådan grov generalisering meningsfull. (Se Hultblad, 

s 54 ff.) Det är dock möjligt att identifiera ett starkt samband 

mellan begreppen skogsrenskötsel, halvnomadism och fast landindel

ning resp fjällrenskötsel, helnomadism samt löslig landindelning 

(jfr Hultblad, s 124). Vid tiden för lappskattereformen i slutet av 

1600-talet var dock en landindelning mer eller mindre utvecklad på 

såväl skogssamernas som fjällsamernas domäner. 

En beskrivning från en annan utgångspunkt av landindelning i olika 

delar av lappmarken gör K B Wiklund (i en utredning tryckt i Holm

bäck, s 34 ff). Eftersom de synpunkter som framförs där ännu torde 

vara giltiga i stort sett, har jag valt att redovisa ett längre ci

tat . 

"Längst i norr, i Torne lappmark, blev utvecklingen i det 
stora hela kvarstående på detta stadium (ett mer kollek
tivt resursutnyttjande inom byns ram), i det att landin
delningen där var rådande bland skogslapparna men i all
mänhet icke bland fjällapparna. I mån som fjällapparnas 
renskötsel utvecklades i dessa trakter, blev det av loka
la skäl - åtminstone i vissa delar av Torne lappmark voro 
de fjäll, som kunde användas till sommarbete ganska 
trånga - mer och mer svårt för dem att uppehålla och res
pektera någon indelning i särskilda land, och än mindre 
kunde en dylik indelning här ytterligare utvecklas. I 
Lule lappmark däremot fortskred landindelningen i fjällen 
längre; likaså i vissa delar av Pite lappmark; skogstrak
terna i dessa lappmarker synas ha varit ganska fullstän
digt uppdelade i land. I Ume lappmark och ännu sydligare 
trakter kulminerar slutligen landindelningen i fjällen, 
liksom den naturligtvis alltjämt förekommer i skogen; till 
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en del beror väl detta därpå, att lapparna först i rela
tivt sen tid, då landindelningsprincipen i något nordliga
re trakter redan hunnit stadga sig även för fjällens vid
kommande, tagit dessa sydliga trakter i besittning, men 
till en del beror det nog också på lokala förhållanden, i 
det att skogsdalarna här i söder sträcka sig mycket längre 
upp i fjällen än i norr - på många ställen överskrida de 
tom vattendelaren och nuv riksgränsen - varigenom indel
ningen av fjällen i särskilda land lättare kunnat vinna 
insteg och upprätthållas." 

6.5.3 RENNÄRINGENS FÖRÄNDRING OCH DEN REELLA BESKATTNINGSGRUNDEN 

Som nämndes i avsnitt 6.2 var en av de idéer som framfördes av skat-

tekommissionen att beskattningsgrunden skulle vara "den mark som var 

och en lapp kan ha till renbete, fiskeri och djurfång". Visserligen 

kom denna tankegång att något modifieras i det slutgiltiga försla

get, men det är ändå av intresse att närmare studera förutsättning

arna för att göra marken till grund för beskattningen. Kunde m a o 

det enskilda skattlandet tjäna som bas för försörjningen? Man kan 

vidare ställa sig frågan vilken näringsstruktur lagstiftarna tänkte 

sig skulle svara mot skattereformens intentioner. Det är rimligt att 

anta att 1690-talets skattläggningskommission hade skapat sig en 

bild av vad som var den vanliga formen av rennäring i större delen 

av lappmarken. Det är därför intressant att notera att den före

slagna beskattningsgrunden ("den mark som var och en ... ") synes 

förutsätta ett mer permanent nyttjande av skattlanden, vilket när

mast leder tankarna till den halvnomadiserande skogsrenskötseln. 

Utgångspunkten för det fortsatta resonemanget är ett antagande om 

att rennäringens utveckling i undersökningsområdet mot en helnoma-

diserande fjällrenskötsel medförde dels ett minskat beroende av de 

resurser som skattlandet hade att erbjuda, ex fiske, dels den be

gränsning av resursutnyttjandet som det begränsade skattlandet in

nebar, ex bete. Därmed skulle anledningen till ett hävande av land

indelningen i princip ha försvunnit. Kan det sätt på vilket skatt

landen utnyttjades vid ett utgångs- resp slutläge belysa rennäring
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ens utveckling? Möjligheten att komma fram till ett svar på den frå

gan skall inte överdrivas. Förutsättningen är att det skulle vara 

möjligt att fastställa vad som var karakteristiskt ("normalt") vid 

utgångs- resp slutläget i undersökningsområdet. Om det exempelvis 

vid slutet av 1600-talet ännu fanns inslag av en äldre form av ren

näring, så borde det, i enlighet med tidigare antaganden, avspeglas 

i källmaterialet. Hur skall man då skilja mellan vad som var typiskt 

och vad som skulle kunna betecknas som "kvardröjande drag"? Det är 

alltid en risk att enstaka händelser eller företeelser upphöjs till 

norm. I en strävan att fastställa "det normala" kan sålunda betydel

sen av enstaka eller fåtaliga observationer överdrivas. Detta är 

självfallet ett avgörande problem när det gäller att fånga in en nä

rings förändring. Det är därför av stor vikt att hämta information 

ur olika källor. I någon mån kan problemet göras hanterligt genom 

användande av ett källmaterial som domstolsprotokollen. De förmår 

ofta ge en fylligare bild av en viss händelse än ex det kamerala 

materialet. 

Inledningsvis kan konstateras att skattlandens figurerande i upp

bördslängderna sammanfaller med den period då skatt landmålen är som 

mest frekventa, nämligen 1730- och 1740-talen eller delperiod 2. Att 

döma av markanvändningsmålens innehåll och vilka parterna är i tvis

ter om olika nyttigheter, förefaller näringsstrukturen vid den tiden 

att tämligen väl passa in på den nämnda beskattningsgrunden. Tvis

terna gällde i de flesta fallen skattlanden och deras resurser. Sär

skilt ofta förekom fisketvister vid domstolen. Jaktmålen handlade 

oftast om vildrensjakt och hade samer i båda partsrollerna. Betes

målen utspelade sig vanligen mellan enskilda skattlandsinnehavare 

i motsats till situationen under den tredje delperioden. Då var be

testvisterna kollektiva och parterna oftast byar. Skattlandsinneha-

vet var sålunda en realitet och landen förefaller ha utnyttjats 

tämligen allsidigt; det var alltså inte bara fråga om renbetet. 

Bilden är dock inte helt entydig. Ett intressant exempel redovisas 

här: Till häradsrätten i Jukkasjärvi inkom 1749 en skrivelse (re
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miss) från Ecklesiastikverket till landshövding Gyllengrip. I skri

velsen frågades varför en del lappar på vintern flyttade upp till 

14 mil neråt landsbygden. Man ville även veta vilka som "förbli 

stilla på sina land och hur stort och vitt vart land vara må". Bak

grunden var att vice kyrkoherden Engelmark i egenskap av visitator 

i vissa församlingar i lappmarken, klagade över att lärarnas ämbets-

utövande försvårades av dessa flyttningar. Verket underströk sin syn 

på dessa flyttningar genom att utfärda förbud mot dem. Vederbörande 

lappar skulle i fortsättningen hålla sig inom sin rätta församling. 

Vad som i sammanhanget fr a är intressant är allmogens yttrande med 

anledning av skrivelsen. "Gemensamt tillkännagavs att ingen i den

na, som i de södra lappmarkerna, något avde.lt skatt land innehar, 

utan allt samfällt till omväxling ifrån den ena till den andra or

ten, allt efter som nödvändigheten av deras boskapsskötsel erfordra 

kan, och att så av ålder skett, nu på denna sidan om fjällen, en 

annan tid åter på andra sidan, ibland åter på själva fjällryggen 

och att inga andra veterligen ned till landsorten skola sig begivit 

än sådana som annars icke försétt sig (med) torftigt uppehälle 

här ..." 

Här sägs alltså att skattland inte förekommer. Bortsett från att ve

derbörande myndighets argumentation vittnar om viss okunnighet om 

livsvillkoren (i varje fall i de norra lappmarkerna) är allmogens 

uppgifter av stort intresse. Skattlandsmålen i Jukkasjärvi har unge

fär samma tidsmässiga fördelning som i Enontekis dock med en viss 

förskjutning tillbaka i tiden. Skattland figurerade även efter 1749 

i tvister vid häradsrätten. En möjlig förklaring till allmogens ut

talande kan vara att man genom att påstå sig inte inneha några en

skilda skattland menade sig vara förhindrad till en mer permanent 

vistelse inom socknen. Den förklaringen är dock inte särskilt logisk. 

Ecklesiastikverkets klagomål gällde ju flyttningar "neråt landsbyg

den" (nedanför lappmarksgränsen) och inte nomadiserandet i sig. 

Det ligger i stället närmare till hands att tänka sig att skattlands-

indelningen i själva verket inte var särskilt utvecklad eller djupt 
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rotad. Exempelvis betonas det kollektiva utnyttjandet av betesmar

ken. Detta konstaterande behöver i och för sig inte utesluta att ett 

enskilt utnyttjande av skattland förekom, ex i samband med fiske och 

jakt. Det finns inget skäl att anta att det härvidlag skulle förelig

ga någon större skillnad mellan Jukkasjärvi och Enontekis. 

I ett mål från 1734 (se 4.3.3.1) som gällde på vilket skattland ett 

fiskevatten låg sades bl a följande: "... när Mårten Larsons fader 

av fattigdom måste bege sig till Västersjöstranden ..." I ytterli

gare några mål görs likartade uttalanden. 

Som framgått i avsnitt 5.3.5 valde en stor del av de, som inte be

talade sin skatt, att stanna i Norge. I stället för att återvända 

till hemsocknen framåt hösten föredrog man att försöka ordna en 

fortsatt existens i de områden där man hade sina sommarbeten. Var

för gjorde man det? Den sannolika orsaken var att försörjningsmöj

ligheterna var större där (se kap 7) för den som ex förlorat sina 

renar. Detta kan i sin tur tolkas så att skattlanden vanligen inte 

utgjorde en tillräcklig försörjningsbas. Utan renar fick man alltså 

svårt att klara sig inom socknen. Möjligheten bestod däri att skatt

landet rymda goda fiskevatten och jaktmarker eller rent av kunde ut

göra grunden för ett nybygge. I ett mål från 1765 som gällde en 

klyvning av ett nybygge klagade sundavarasamen H Pallacka att några 

av ängarna befann sig på hans skattland. Samma invändning till den 

aktuella delningen hade samerna J N Magga och L N Marakatt. De kla

gade eftersom "de vore sinnade att nybyggen framdeles upptaga, i-

fall de sina renar mista skulle". De ansåg därför att de omtvistade 

ängarna var "de före någon annan berättigade och icke borde P J 

Riskas och J S Riskas (i Idivuoma) åboende nybyggen underlagda va

ra ...". De klagande kom inte att fullfölja sin talan. 

Flera uttalanden från olika tidpunkter belyser också det förhållan

det, att den som huvudsakligen ägnade sig åt fiske var fattig. Ett 

bra exempel är det i avsnitt 4.3.3.1 redovisade målet från 1737, 

där bl a sägs följande: "Ty så länge han ägt renmakt skall han intet 
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skött därom (fiskat), men som densamma årligen blivit för honom 

minskad, skall han nu också begynt fiske och bruka landet däromkring 

Sitsesolo som hans far och farfar i forna dagar nyttjat . .."^ 

Ett annat exempel är från 1768, då flera Rounalasamer tvistade om 

ett skattland och därpå liggande vatten strax söder om Kilpisjärvi. 

I det omfångsrika målet kan bl a följande uttalande noteras: 

"... endast på grund av N G:s faders fattigdom (hade man) tillåtit 

honom att få nyttja och bruka fiske och 3 land om han kunde sig 

därmed föda ..." N G erbjöds alltså möjligheten att i avsaknad av 

renar försöka klara sig på fiske och jakt inom några skattland. Det

ta mål tyder på det i och för sig naturliga förhållandet att de 

större renägarna var de som först slutade hävda sina skattland. 

Bilden av reninnehavets betydelse för försörjningen vid mitten av 

1700-talet i Enontekis befästs av samtida uttalanden från några myn

dighetspersoner i olika positioner. Bland dessa kan nämnas krono

fogden Anders Hackzell, justitiarien Carl Sadelin, kyrkoherden 
.  .  2 )  

Salomon Tornberg samt ekonomidirektörerna Hellant och Qvist. Dessa 

personer representerade en ingående kunskap om förhållandena i Torne 
3) 

lappmark. Sadelin skriver exempelvis 1740: "Lappländarne i Torneå 

lappmark, som äro ägare av Renkreatur och kallas fjällappar ... så-

1) Att situationen inte var så annorlunda på 1690-talet framgår av 
kommissionen Douglas-Bures uttalande om Torne lappmark (1692, tr 
Fellman IV, s 262): "... 5 byar i Torne Lappmark nembi Siggevara, 
Tingvara, Rounala, Peldojerfvi och Sondovara ... var största de
len föda sig med renar, och äro skattlagde efter som de hava myc
kenheten av renar till ... emedan så uti desse 5 byar skola vara 
åtskilliga fattige lappar, vilka sig med fiskeri uppehålla ... 
En stor del av dessa Lappar berättas resa ofta både vinter och 
sommar till Västersjön och handla ..." Samma konstaterande gjor
de landshövding Strich 1690 efter en resa till Torne lappmark. 

2) Anders Hackzell var kronofogde i Torneå och Kemi lappmarker, Carl 
Sadelin var häradsdomare bl a i Torne lappmark under lång tid, 
Tornberg var kyrkoherde i Enontekis vid mitten av 1700-talet, råd
man Ander Hellant och landssekreterare Lars Qvist var ekonomidi
rektörer i Ecklesiastikverket. 

3) Kort beskrivning om beskaffenheten av Torne och Kiemi Lappmarkers 
Jurisdiction ... Fellman I, s 177. 
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dana lappar hava väl egna arveland var på de av och an flytta med 

kreaturen, för renmåssans skull vintertiden, men efter Maria bebådel-

se förfoga de sig om våren över till Saltsjön eller Västerhavet ..." 

Rennäringen beskrivs på liknande sätt i de övriga personernas vitt

nesmål. 

Slutligen redovisas ett mål från 1738, där renarnas betydelse klart 

framgår. Målet gällde ett klagomål från samerna i socknen på torne

borgarna som "knappt vill tillhandla sig våra renshudar under före

givande det pris, varmed vi vår utkomst haver kunna, och det de re

dan några år gör oss stor skada och förlust, ... vi lever ju av 

rendjur och renhudar med vilka vi måste tillbyta oss skattpenningar 

och andra förnödenheter, salt, hampa, mjöl från Norge ... (och det 

är) svårare att härstädes finna vår utkomst ..." 

Det är m a o ingen tvekan om att samerna i Torne lappmark vid mit

ten av 1700-talet bedrev en helnomadiserande fjällrenskötsel, lik

som att en skattlandsindelning var i hävd. Under 1730- och 1740-

talen var tvistemålen om skattland och enskilda nyttigheter som 

mest frekventa och skattlanden noterades i uppbördslängderna. Man 

kan därför konstatera att skattlandsindelningen lät sig förenas med 

en utvecklad helnomadism. Det kunde dock inte ske under mer än en 

övergångsperiod eller så länge det enskilda reninnehavet inte var 

för stort i förhållande till skattlandens beteskapacitet och allt

för tidskrävande för att ex tillåta ett mer omfattande fiske. När 

så reninnehavet ökar i omfattning blir det omöjligt att upprätthål

la en landindelning.^ Denna övergångsperiod som kan ha inletts un

der senare hälften av 1600-talet avspeglar denna landindelnings lös

liga karaktär kring mitten av 1700-talet. 

1) Jfr J Fellman III, s 514 ff och J Turdfjells beskrivning av Juk-
kasjärvi, tr Dok II, s 264 f. 
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I avsnitt 3.2.2 påpekades beträffande samernas deltagande i dom

stolsförhandlingarna, att även om de vid sekelskiftet 1700-1800 bör

jade figurera i mindre utsträckning i markanvändningsmål, så minska

de inte deras närvaro i andra typer av mål. Till markanvändningsmå

len har jag inte räknat den mångskiftande skara av mål som gällde re

nar. Dessa renmål kunde avse tvister i ett stort antal varianter, 

ommärkning av renar eller stölder av enstaka eller flera renar. Vad 

som dock här har störst intresse är renmålens fördelning i tiden i 

förhållande till skattlandsmålen. I fig 6.3 visas renmålens resp 

skattlandsmålens andel av det totala antalet domboksmål från 1680 

och 200 år framåt. Dessa båda kategorier utgör vid sidan av hötramp-

målen de som i första hand gäller nomadernas näringsintressen. De 

absoluta antalen framgår av tab.6.3. 

%A 

30 --

25 --

20 -

15 --

10  - -

5 --

AV 
TOT. 

N=215 

renmål 

skl.mål 
Tid 

16 17 18 
60 70 80 9 0 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 00 10 20 30 40 50 60 70 

Fig 6.3 Andelen renmål resp skattlandsmål av totalantalet domboksmål 

i Enontekis 1670-1870 
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Kurvorna visar ett likartat förlopp fram till mitten av 1700-talet. 

Därefter är tendensen mycket tydlig. De "näringsbetingade" målen har 

fr o m 1780-talet renen som gemensam nämnare, medan skattlandsmålen 

praktiskt taget upphör. Diagrammet måste betraktas som ytterligare 

ett viktigt indicium på rennäringens utveckling uttryckt i en för

ändrad markanvändning. 

Tab 6.3.Antalet ren- resp skattlandsmål i Enontekis 1680-1870 

renmål sklmål tot mål renmål sklmål tot mål 

1680 3 4 45 1780 50 15 226 
1690 4 8 54 1790 62 15 331 
1700 10 9 95 1800 138 13 452 
1710 10 2 75 1810 78 1 416 
1720 20 25 164 1820 100 6 504 
1730 28 33 219 1830 102 450 
1740 38 29 155 1840 151 9 630 
1750 5 9 55 1850 35 2 207 
1760 14 13 189 186Q 63 2 393 
1770 16 6 162 1870 41 285 

S:a 945 215 5100 

6.5.3.1 Den reella beskattningsgrunden 

Förebilden till det skatteförslag som diskuterades av 1695 års 

skattekommitté var den form av grundskatt som förekom i övriga lan

det. Principen förutsatte en existerande landindelning. I sin slut

liga utformning kom dock skattereformen att göra lappbyn till kame

ral enhet och det skattebelopp som lades på byn skulle bymedlemmar-

na solidariskt svara för. Som vi tidigare (5.3) sett tillkom byar

nas skattebelopp på så vis att varje skattlapp pålades drygt två 

daler i skatt, varefter de enskilda beloppen summerades upp. Lapp

byarna jämställdes alltså i skattehänseende. Variationen mellan byar

nas skattebelopp berodde endast på antalet skattskyldiga. 

Förutsättningen för att marken eller skattlanden skulle kunna ha 

utgjort beskattningsgrund var att man från vederbörande myndighets 



262 

sida gjorde något försök att värdera de olika lappbyarnas tillgång 

på mark och resurser.Detta måste dock av olika skäl,inte minst rent 

praktiska,ha varit omöjligt att åstadkomma.Redovisningen av skattlan-

den i uppbördslängderna är på den punkten bristfällig.Uppbördsläng

derna hade annars varit en naturlig plats för noteringar om landens 

inbördes läge,yta,kvalité osv.En värdering av landen skedde alltså 

inte och f ö vet vi ganska litet om vad som var skattepraxis(se 5.A). 

Som tidigate framgått var det ett fattigdomsbevis att en skattlapp 

huvudsakligen levde av fiske.Om han förlorade sina renar fanns dock 

inte många alternativ. 

Vid den årliga fördelningen av lappbyns skatt på de olika bymedlem-

marna tog uppbördsmännen ställning till varje skattskyldigs ekonomis

ka situation.Om denna sedan föregående uppbördstillfälle väsentligt 

förändrats kunde det leda till en justering av skatten eller att ve

derbörande helt befriades från skatt.Det mesta talar för antagandet 

att det i första hand var en förändring i reninnehavet som var an

ledning till en förändring av de individuella skattebeloppen.I så 

fall skulle reninnehavet utgöra den reella beskattningsgrunden. 

Denna slutsats som kan förefalla enkel nog är,i avsaknad på annat 

än spridda och osäkra uppgifter om reninnehavets omfattning,svår att 

klart belägga.Om renantalet i olika byar och vid skilda tidpunkter 

varit väl känt skulle naturligtvis det något omständliga resonemanget 

kring rennäringens förändring i hög grad ha underlättats och utveck

lingen på ett enkelt sätt kunnat avläsas. 

En inventering av de uppgifter om renantalet som jag funnit i olika 

typer av källor efter 1695 ger följande resultat: 

I domböckerna förekommer enstaka uppgifter om olika personers ren

innehav.Dessa uppgifter förmår dock inte att ge någon närmare infor

mation som är av något större värde.Det enda av intresse är egent

ligen uttalanden i olika sammanhang,ex torneborgarnas klagomål över 

bristande renskjuts,att reninnehavet inte var känt (ex.1759). 
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Samerna i Enontekis ansåg sig inte vara i stånd att ställa upp med 

de 2-300 renar som torneborgarna var i behov av för varutransporter 

till marknaden i Skibotn vid Lyngenfjorden.I ett antal bouppteckning

ar från 1790-talet noterades även reninnehavet,vilket i genomsnitt 

bland 12 bouppteckningar var 85 renar.Detta är istort sett allt som 

står att finna i häradsrätternas protokoll under 100 år i Enontekis! 

Mer information ger uppbördslängderna från vissa år,men även denna 

källa är mager.Uppgifter om renantal föreligger endast för åren 1768 

och 74 för Jukkasjärvi;för Enontekis endast 1774.Några möjligheter 

till jämförelser mellan olika tidpunkter ges alltså inte. 

I 1774 års uppbördslängd uppges det samlade reninnehavet i Rounala 

till 2814 renar fördelade på 38 renägare,vilket gör 74 renar i ge

nomsnitt. I Peldojärvi var motsvarande siffror 244,5,49 och i Sunda

vara 414,9,46.Genomsnittet för hela socknen är 64 renar per renägare 

och det redovisade totalantalet 3472.1 Jukkasjärvi uppges renantalet 

till 4572 vilket gör 56 renar i snitt.1768 var motsvarande siffror 

3633 resp 37. 

Innan vi tar ställning till hur dessa uppgifter skall tolkas kan det 

vara av intresse att ta del av ett par samtida uttalanden. 

Kronofogden Hackzell skriver 1750 (Berättelse om lappmarken tr.Fell-

man I s.439) om Torne lappmark,att från Jukkasjärvi flyttar 150 sa-

mer med 10.000 renar årligen till Norge och från Enontekis 60 samer 

med 5.000 renar.Hackzell nämner i övrigt om reninnehavet att samerna 

inte var särskilt villiga att uppge renantalet.Om man dock med kraft 

kunde framtvinga sådana uppgifter menar Hackzell,att det sannolikt 

skulle visa sig att "ganska få lappar finns,som är ägare av 500 till 

1000,utan större delen ej hinna till och över 100 renkreatur". 

De flesta skulle alltså ha omkring 100 renar,vilket ungefärligen lig

ger i nivå med uppbördslängdens uppgifter. 

Ungefär samtidigt uppger ekonomidirektörerna Hellant och Qvist (Be

rättelse om Torne lappmark efter KM:ts Nådige Befallning 1754.Tr.Fell-

man I s.215) att lapparna från Enontekis årligen säljer 2-3.000 "ox-
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renar och runor" på marknaden vid Lyngenfjorden.Om denna siffra vore 

riktig skulle 1774 års uppgifter behöva 3-4 dubblas om man antar 

att ungefär 25-30% av renarna kunde säljas eller slaktas.Å andra sidan 

hade möjligen rennäringen inte helt återhämtat sig från de dåliga åren 

på 60-talet.Ekonomidirektörerna,som i ett annat sammanhang antog ett 

genomsnittligt reninnehav på 200 renar,var dock helt naturligt påver

kade av den merkantilistiska doktrinen och såg en stor nackdel i att 

så många renar såldes utanför landet.Vad man var orolig för var na

turligtvis att handeln av lappmarksprodukter skulle gå torneborgarna 

förbi.Hellant och Qvist kan alltså på goda grunder misstänkas för att 

ha väsentligt överdrivit antalet,vilket f ö förmodligen inte var nå

got annat än en grov uppskattning. 

Av denna inventering torde ha framgått det omöjliga i att göra något 

annat än en allmän bedömning av reninnehavets omfattning vid olika 

tidpunkter. 

I ett försök att belysa sambandet mellan reninnehav och skattebelopp 

har ett diagram konstruerats på 1774 års siffror(fig.6.2).Eftersom 

det låg i varje bymedlems intresse att den årliga skattejämkningen 

gjordes så rättvist som möjligt,bör motsvarande krav på sanningshal

ten i de redovisade reninnehaven från de olika skattlapparna ha ställts. 

Det är därför rimligt anta att de enskilda uppgifterna alla är unge

fär lika felaktiga.Det tjänar inte mycket till att spekulera över vad 

den rätta nivån kan tänkas ha varit. 

Mot den bakgrunden anser jag det meningsfullt att relatera reninne

havet och de enskilda skattebeloppen.Som väntat framträder i båda 

socknarna ett klart samband,vilket stöder tanken på att reninnehavet 

utgjorde den reella beskattningsgrunden 
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Skatt J UKKASJÄRVI 

'^Dlr smt 

30£, 

• • •• • ••• 

Ant. 
Renar 

Skatt 
£ I x Dir smt 

4-

25 50 75 

ENONTEKIS 

100 125 150 200 

•• • KÄLLA: JORDEBOK 177 4 

Ant. 
Renar' 

'• I * 
25 50 75 100 125 150 

Fig 6.4 Sambandet skattebelopp-renantal år 1774 i Jukkasjärvi och 

Enontekis. 

(Regressionskoefficienter har inte angetts p gr a den ena variabelns 

osäkra värden.Koefficienterna ger här endast en skenbar exakthet). 
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Avslutningsvis skall här bara göras den kommentaren att både lands

hövding Strich och skattekommissionen Douglas-Bure fick rätt i sina 

bedömningar från 1690-talet (se 2.2.3).Strichs förkastade förslag till 

en förändring av lappskatten innehöll bl a att samernas tillgångar i 

renar(och fiskevatten)borde utgöra grunden för beskattningen.Han an

såg med viss rätt att de större renägarna betalade för litet i skatt. 

Den kritik som fr a kom från kommissionen och Kammarkollegiet gick å 

andra sidan ut på att reninnehavet var ett mycket osäkert näringsfång 

och "ingen stadig ränta kunde läggas på det som i sig sjelf är osta

digt". 

6.6 Vuomasystemet 

Hultblad diskuterar i sin avhandling frågan om helnomadismens upp

komst. Han menar att om tidpunkten är höljd i dunkel så kan ingen tve

kan råda om dess spridningsrörelse i stort(s.59).Tanner (1929,s.41) 

har visat att helnomadismen nådde Torne och Kemi lappmarker söderifrån. 

Tidpunkten anges mycket ungefärligt till 1600-1800-talet.En motsvaran

de expansion skedde söderut i Jämtland och Härjedalen under 1500-

1700-talets(Uiklund 1928 sant 1947 s.47).Hultblad finner därför att 

"helnomadismen under nya tiden expanderat i olika riktningar från ett 

centralt område omfattande Lule,Pite och Ume lappmarker".Denna ex

pansion försiggick parallellt med vildrenens utrotning."Det är allt

så ingen tillfällighet,att de sista vildrenarna i Sverige levt kvar 

under 1800-talet längst i norr (vildrensjakt figurerade sista gången 

i domboksmaterialet i Enontekis 1860) och söder,Karesuando-Pajalatrak-

ten resp Härjedalen,och att ännu mer extrema områden i Finland och 

Norge hyst vildrenar så sent som under innevarande sekel"(s.59). 

Även om Hultblads resonemang här måste sägas vara rent hypotetiskt 

•instämmer jag i stort sett i denna beskrivning av spridningsförlop

pet.Det finns dock anledning att beträffande den fortsatta utveckling

en under 17- och 1800-talen konstatera den skillnaden mellan Torne 

lappmark och övriga delen av den svenska lappmarken,att samerna i det 
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förra området aldrig mer än i begränsad omfattning blev bofasta.Det 

är betecknande att Hultblads avhandling har titeln 'Övergång från no

madism till agrar bosättning i Jokkmokks socken1.Hela detta problem

komplex skulle dock behöva studeras mera i detalj för att ge säkra 

sva t. 

Ett angränsande problem som jag avser att diskutera gäller lappbyarna 

och har sin utgångspunkt i ett konstaterande av Hultblad:"Där helno-

madismen drog fram förändrades byområdenas orientering på ett karak

täristiskt sätt"(s.73).Hultblad menar att denna förändring inträffa

de i början av 1600-talet."Samtidigt utbyttes för flera byar de gam

la namnen mot nya,ofta slutande med -vuoma,en anordning,som träffande 

kallats vuoma-systemet"(s.73).De exempel spm nämns är Lainiovuoma,Saa-

rivuoma,Rautasvuoma och Kaalasvuoma i Enontekis resp Jukkasjärvi sock

nar (se fig 6.4). 

Fig 6.5 

LAPPBYAR I TORNE LAPPMARK 
KÄLLA:  REN BETESMARKSUTREDNINGEN 

SOU 1966:12 

TROMSÖ 

Riksgräns 
Gräns för  lappby 
Lappmarksgräns 

\ 

LAINIO -

VUOMA \  
r*> 

RAUTASVUOMA \  TALMA 

KAALASVUOMA 
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Vad som sägs om vuomasystemets framväxt är sannolikt riktigt,däremot 

finner jag med utgångspunkt från mitt material anledning att något 

diskutera möjligheten att datera och belägga vuomasystemets etable

rande i Torne lappmark.Detta problem knyter dessutom an till frågor 

som tidigare behandlats i kapitlet. 

6.6.1 LAPPBYARNAS FORM OCH GRÄNSER 

Lappbyarnas (i Torne lappmark:Siggevara,Tingevara,Rounala,Sundavara, 

Peldojärvi,Kautokeino,Aviovara,Lappijärvi,Teno by och Utsjoki) grän

ser torde ha etablerats innan den svenska kronan organiserade admi

nistrationen av lappmarken (jfr Hultblad s.68f).Byarna blev vid mit

ten av 1500-talet förvaltningsdistrikt för skatteuppbörden (se kap 7). 

Gränsernas dragning bestämdes av den äldre form av halvnomadiserande 

renskötsel som då bedrevs.Den gav upphov till de rundade byformer, 

som bl a beskrivits av Tegengren(s.5 f och 16 f) i Kemi lappmark. 

Som exempel har j$g tagit gränsen mellan Rounala och Sundavara byar 

(fig.6.1).Gränsens exakta läge har fastställts efter vittnesuppgif

ter i en gränstvist från 1732.0m vuomasystemet avspeglats i gränsen 

skulle den ha dragits i flyttningsriktningen,vilken framgår av fig. 

6.4.Istället går den snarast tvärs denna.Även om gränserna i övrigt 

är ytterst osäkra och ungefärliga,så är huvudmönstret tydligt:run-

dade byformer. 

Något källmaterial som skulle möjliggöra en datering av dessa grän

ser existerar inte.Klart är dock att de måste vara mycket gamla och 

sannolikt återgå på en samisk landindelning. 

Dessa gränser kom inte att ändras förrän efter 1809 års fred.Då först 

kan de admnistrativa"^ byarnas gränser sägas ha anpassats efter 

flyttningarnas rumsliga mönster.De administrativa gränserna kom allt

så då att ses över. 

1 Med administrativa byar menar jag de byar som var skatteenheter, 
ex Rounala och Tingevara.I den senare nämns i skattelängderna by-
namn som kan sägas syfta på funktionella byar,bestående av ett an
tal familjer kanske utgörande en eller flera sitor som flyttade 
tillsammans.De senare framträder i flera fall även som administ
rativa byar efter 1809,i Tingevara Saarivuoma och Talma,i Rouna
la Könkämä och Lainiovuoma. 
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Hur skall nu detta tolkas? 

En sannolik förklaring är att det inte förelåg något behov av att häv

da gränserna mellan byarna(se 4.3.3.4).De var ju f ö osäkra även mel

lan socknarna liksom mellan Sverige och Norge.Den främsta orsaken bör 

ha varit den låga exploateringsgraden inom det ytterst glest befolka

de området. 

Ett ökat behov att hävda gränserna kan dock tänkas uppstå i ett läge 

när den expanderande rennäringen börjar märka en viss konkurrens om 

betesmarkerna i första hand men även andra resurser.Det sker ungefär 

vid mitten av 1700-talet.Om sålunda gränserna kännetecknades av en 

viss löslighet (se db.ex 1729,31,32,36,39) så finns det inte heller 

någon anledning vänta sig att den successiva förändringen av rennä

ringen skulle medföra en anpassning av byarnas territorier efter det 

rumsliga flyttningsmönstret under 16- och 1700-talet.Till det bidrog 

naturligtvis även den låga exploateringsgraden.De praktiska problem 

som flyttningarna ev medförde löstes så länge renhjordarna inte bli

vit alltför talrika och svårkontrollerade. 

En förändring av gränserna skulle f ö ha krävt en mycket omfattande 

omläggning av den administrativa indelningen i lappmarken och riva 

upp den byindelning som 1695 års lappskattereform vilade på. 

Om denna tankegång är riktig så innebär det,att tesen om att helnoma-

dismen förändrade byområdenas orientering,inte kan beläggas i samtida 

källmaterial.Detta gäller självfallet i ännu högre grad om man vill 

förlägga denna förändring till början av 1600-taletiByterritorierna 

kan alltså inte användas i ett dateringsförsök.Därför är det enligt 

min mening inte heller meningsfullt att spekulera över i vad mån de 

ålderdomliga byterritorier,som kom att existera under hela 1700-

talet,även tydde på att helnomadismen inte var av så gammalt datum. 

Om man utgår från att helnomadismen redan i början av 1600-talet var 

den dominerande näringsformen i Torne lappmark,så kan det förefalla 

svårförklarligt att det skulle dröja 200 år innan detta kom att av

spegla sig i en anpassning av byområdenas orientering. 

1 Denna invändning gör i och för sig inte tesen mindre rimlig. 
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I och för sig är jag benägen att förlägga helnomadismens framväxt nå

got senare i tiden än vad Hultblad gör.^För den uppfattningen måste 

jag dock söka stöd i andra argument än vuomasystemet. 

Det är lämpligt att påminna om P L Smiths skildring från Kautokeino 

(1938) och det citerade vittnesmålet från prosten Junnelius år 1740 

(se 4.3.3.1): "....ty näppeligen är någon så förmögen,som kunde föde 

sig och sitt hushåld af renarna allenast..." Detta synes peka på att 

helnomadismen ännu inte blivit den dominerande näringsformen i Kauto

keino vid mitten av 1700-talet.Detta stämmer ganska bra med tankegång

arna i Hultblads resonemang om helnomadismens spridningsrörelse i 

stort(s.59 ff),låt vara att han som utgångspunkt har Karl IX:s ren

längd från 1605.Av den därpå konstruerade kartan (fig.9) framträder 

en tydlig skillnad mellan Rounala å ena sidan och Sundavara-Kautokei-

no å den andra.Medan helnomadismen av allt att döma vunnit insteg i 

Rounala förefaller de andra byarna att ännu inte ha nåtts av den. 

Det är rimligt att föreställa sig en motsvarande tidsförskjutning un

der 1700-talet med avseende på näringsstrukturen. 

6.6.2 LAPPBYARNAS NAMN 

Vuomasystemets etablerande medförde som Hultblad påpekar att namnen 

på byarna ofta förändrades till att sluta på -vuoma.Det skulle ha 

skett i början av 1600-talet.Som exempel nämns Lainiovuoma (i Enonte-

kis),Saarivuoma,Rautasvuoma och Kaalasvuoma (i Jukkasjärvi).Förekoms

ten av sådana namn kan alltså ses som ett indicium på att en övergång 

till helnomadismen ägt rum. 

Efter en genomgångav bynamnens tidsmässiga förekomst i Torne lapp

mark kan följande konstateras: 

Enontekis.Under hela perioden från 1600-talets början till 1800-talets 

början (=efter 1809) hette de tre administrativa byarna Rounala,Sun

davara och Peldojärvi.Efter 1809 delades Rounala i Lainiovuoma resp 

1 Märk dock Hultblads förbehåll:"..kommer man ej från slutsatsen att ren
skötseln vid 1600-talets början ingenstädes i Lappland nått mer än en 

bråkdel av den omfattning den har i våra dagar.Helnomadismens expan

sion har mao även vid sitt spridningscentrum ägt rum huvudsakligen 
efter 1605"(s.59). 
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Könkämävuoma (de två samebyar som numera upptar Karesuando sockens 

territorium).Övriga byar hette Rommavuoma resp Sundavara och var något 

annorlunda ifråga om den territoriella omfattningen till följd av 1809 

års fred.De enda namn slutande på -vuoma som förekommer före 1809 be

tecknar,som tidigare framgått,skattland.Dessa vuomanamn är f ö sanno

likt topografiskt betungade av det flacka landskapet i berörda delar 

av Enontekis.Ett flertal skattlappar noterades visserligen under orts-

angivelsen Lainiovuoma,vilken dock inte var någon lappby när ortsan

givelserna förekom på 1740-talet. 

Vuomasystemets avspegling i bynamnen sker alltså inte förrän i bör

jan av 1800-talet. 

Jukkasjärvi.De båda administrativa lappbyarna hette till slutet av 

1700-talet Tingevara resp Siggevara,vilken var den södra byn.De var 

större än byarna i Enontekis i fråga om antalet skattlappar under 16-

och 1700-talen. 

Från och med 1710 års uppbördslängd nämns under Siggevara Rautisvuoma 

Calixvuoma byar omfattande ett drygt tiotal skattlappar vardera.Dessa 

byar förekom regelbundet från mitten av 1700-talet i uppbördslängder

na.Calixvuoma har då ändrat namn till Kaalasvuoma.Under Tingevara no

teras under samma period byarna Saarivuoma och Tallma,vissa år även 

Kattisjerf.De namn slutande på -vuoma som förekommer syftar uppenbar

ligen på skattland och är oftast sporadiskt förekommande i uppbörds

materialet. 

Av detta kan man dra den slutsatsen att vuomanamnen på de administra

tiva byarna inte är etablerade förrän vid sekelskiftet 17-1800,samt 

att övriga bynamn som slutar på -vuoma förekommer väsentligt tidiga

re i Jukkasjärvi än i Enontekis.Några uppgifter på bynamn före 1700 

utöver de som förekommer i uppbördsmaterialet (Rounala,Sundavara,Pel-

dojärvi resp Siggevara och Tingevara) har jag inte påträffat. 

Hultblads uppgifter (s.73) att de gamla bynamnen i början av 1600-

talet byttes ut för flera byar mot nya namn som ofta slutade på vuoma, 
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slår alltså fel med ungefär 100 år för Jukkasjärvi och väsentligt mer 

för Enontekis. 

6.7 Sammanfattande kommentar 

I detta kapitel har skattlandsindelningen behandlats ur olika synvink

lar.Ett syfte var att försöka fastställa skattlandsinnehavets omfatt

ning i Enontekis i första hand och under vilken tid skattlandsbegreppet 

var i hävd. 

Ett drygt sjuttiotal skattland identifierades i domböcker och upp

bördslängder samt lokaliserades med varierande grad av säkerhet och 

precision.Dessutom karaktäriserades skattlandsbegreppet som sådant. 

I avsnitt 6.5 ändrades perspektivet.Målsättningen var att utifrån oli

ka synvinklar försöka fånga något av dynamiken i rennäringens utveck

ling under fra 1700-talet.Inledningsvis konstaterades att landindel

ningens hävd i olika delar av lappmarken var beroende av näringsför

utsättningarnas skiftande karaktär.Mycket talar för att landindelning

en hade en fastare förankring i de områden som dominerades av skogs-

renskötseln. 

Som ett viktigt argument i diskussionen kring rennomadismens föränd

ring under perioden såg jag det faktum att landindelningen från mit

ten av 1700-talet hade en löslig karaktär för att mot slutet av sek

let upplösas. 

I de områden där genom exemplets makt eller av andra skäl en ökning 

av renhjordens numerär visade sig framgångsrik tvangs man till längre 

flyttningar,skattlanden blev för små och det blev naturligt med ett 

kollektivt utnyttjande av fr a betesmarkerna.Efter hand som denna pro

cess fortskred minskade möjligheterna att upprätthålla någon slags 

individuell landindelning.Vad som ytterligare förstärkte denna ten

dens var att fiske och jakt minskade i betydelse i motsvarande mån 

som renens roll som försörjningsbas ökade.Skattlandens försvinnande 

speglar alltså en förändring inom renskötseln. 
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En tredje infallsvinkel på rennäringens struktur under 1700-talet gäll

de betydelsen av skattlandsinnehavet för den enskilde skattlappen.In

nehavet gav i sig ingen garanti för en viss grad av besuttenhet eller 

ens en möjlig försörjning.För detta talar bl a att så många som fat

tiga bedömda skattskyldiga personer valde att ta sin tillflyktsort inom 

Troms amt i Norge.Jag fann det i samband med detta problem naturligt 

att ställa frågan vad som var den reella beskattningsgrunden.Även om 

det före lappskattereformens tillkomst föresvävade skattekommissionen 

möjligheten att göra marken till beskattningsgrund,så framstår det 

som tämligen klart att den reella grunden i Torne lappmark var renin

nehavet .Detta påstående motsägs inte av alla de uttalanden i domstols

protokollen från enskilda skattlappar att det skattat för den ena el

ler andra nyttigheten.Det är viktigt att här återknyta till framställ

ningen i kap.5. 

I det fjärde perspektivet diskuterades vuomasystemet.Utgångspunkten 

var Hultblads konstaterande att den framväxande helnomadismen redan 

vid 1600-talets början medförde en förändring av lappbyarnas oriente

ring till den långsträckta form vi känner idag.Samtidigt skulle byar

na ha bytt namn till sådana som ofta slutade på -vuoma. 

Det finns dock inte något samtida källmaterial ur vilket man skulle 

kunna hämta belägg för dessa antaganden.Materialet från Torne lapp

mark pekar dessutom på att det är motiverat med en senareläggning av 

helnomadismens framväxt till en dominerande ställning"där. 

Orsakerna till att helnomadismens framväxt inte fick något utslag i 

de administrativa byarnas orientering är att söka i dels det administ

rativa systemets tröghet,dels i att det inte förelåg något uttalat 

behov av att hävda gränserna.Förklaringen till det ansåg jag ligga i 

den låga exploateringsgraden.Å andra sidan vill jag betona följande: 

Om helnomadismen vuxit fram till att bli den dominerande näringsfor

men vid tiden för skattereformen i slutet av 1600-talet,så är det rim

ligt att tänka sig att vederbörande myndighet då tagit konsekvenser
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na av den rådande funktionella byindelningen och gjort en ny indelning. 

Så skedde inte.De gamla byformerna bibehölls.Jag anser detta vara ett 

argument för att helnomadismens dominerans snarare är att hänföra till 

början av 1700-talet än hundra år tidigare.Man kan dock inte bortse 

från den nämnda trögheten,genom att en omläggning av byindelningen 

skulle ha krävt en omfattande administrativ procedur,vilken kronan möj

ligen inte var mäktig vid den tiden. 

I den näringsstruktur som framträder vid mitten av 1700-talet förekom 

otvetydigt innehav av skattland samtidigt som man kan konstatera det

tas löslighet.Det var heller ingen tvekan om att den helnomadiseran-

de renskötseln var etablerad i Torne lappmark.Denna samtidighet,som 

kan synas vara en motsägelse»uttrycker att det är fråga om en suc

cessiv process som är sVår eller omöjlig att fixera i tiden. 

Mot bakgrund .av uppfattningen att helnomadismen började bli den domi

nerande näringsformen kring sekelskiftet 16-1700 och att skattlandsin-

delningen upplöses mot slutet av 1700-talet,så framstår detta sekel 

som en period då rennäringen i Enontekis i grund förändras. 
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Kap 7. FLYTTNINGARNA TILL NORGE 

7.1 Inledning 

I den föregående framställningen har rennomadismens utveckling i Tor

ne lappmark studerats ur olika synvinklar.I kap 2 diskuterades mark

användningens (resursutnyttjandets) legislativa och kamerala förut

sättningar i lappmarken.I kap 4 behandlades renskötselns karaktär och 

relationer till i första hand nybyggesverksamheten vid skilda tidpunk

ter. I det därpå följande kapitlet studerades beskattningen under perio

den. I kap 6 penetrerades skatt!andsbegreppet.I samband därmed belys

tes nomadismens förändring i olika avseenden. 

Framställningen i dessa kapitel berörde i huvudsak det resursutnytt

jande (och därav betingade relationer) som försiggick inom den egna 

socknen.För de nomadiserande samerna utgjorde dock de årliga flytt

ningarna till sommarbetesområdena inom Troms amt (fylke efter 1917)"^ 

ett livsviktigt inslag i livsföringen.Jag finner det därför väl moti

verat att komplettera bilden av rennomadismen i Torne lappmark,genom 

att ägna dessa flyttningar ett särskilt kapitel. 

Syftet med föreliggande kapitel är sålunda att studera flyttningarna 

till Norge och tornesamernas situation där vid olika tidpunkter. 

Framställningen relateras till två tidpunkter,mitten av 1700-talet 

samt mitten av 1800-talet.Det motiveras av de väsentliga händelser 

och förändringar som äger rum då. 

En sida av flyttningarna gäller deras allmänna karaktär;vilka områden 

utnyttjades,hur många hushåll och renar flyttade,vilka var orsakerna 

till flyttningarna etc. 

En annan sida gäller de svenska samernas förhållande till de bofasta 

inom sommarbetesområdena och hur detta förhållande förändrades över 

tiden.Redovisningen förs fram till 1883 års svensk-norska faelleslov. 

1 Undersökningsområdet är Tromsö fögderi(vari även ingick Senjen), 
vilket till 1787 hörde till Nordlands amt.Detta år överfördes Senjen 
och Tromsö fögderi till Finnmarkens amt.Efter Norges skiljande från 
Danmark bildas efter 1814 Troms amt. 
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7.2 Källmaterialet 

Källmaterialet till detta kapitel utgörs i större utsträckning än i 

tidigare kapitel av tryckta källor.I någon mån har otryckt norskt 

källmaterial, såsom mantalslängder från 1660-talet och framåt,matriku-

leringsprotokoll (närmast motsvarande jordeböcker) från berörda fög

derier , fogderäkenskaper över såväl nybyggare som 'finner1 (no.samer). 

Detta material har dock endast varit till direkt nytta i begränsad 

omfattning.Det är dock tänkbart att framställningen på vissa punkter 

skulle kunna föras längre om länsräkenskaperna från Nordlands och 

Troms amt studerades mer systematiskt än jag haft tillfälle till. 

Av störst betydelse för denna framställning är de 'Dokument angåen

de flyttlapparna' som K B Wiklund och J Qvigstad samlade ihop på upp

drag av 1907 års Renbeteskommission.Förutom svenskt och norskt dom

boksmaterial och olika dokument rörande gränsregleringar från olika 

tider,härrör det mesta av detta material från 1740- och 50-talen. 

På 1740-talet aktualiserades frågan om det exakta läget av riksgrän-

sen mellan Sverige och Norge.I samband med arbetet på att fastställa 

gränsens dragning tog man upp samernas flyttningar till närmare 

granskning.Undersökningarna leddes från norsk sida av major P Schnit-

ler och resulterade i ett stort antal 'Examinationsprotokoll'.Dessa 

utgör huvudkällan för ett mer detaljerat studium av tornesamernas 

flyttningar till Norge vid mitten av 1700-talet. 

Protokollen bygger i stor utsträckning på intervjuer med personer av 

olika kategorier som kunde tänkas besitta kunskaper om lokala för

hållanden och om gränsens läge.Schnit1er och hans medhjälpare interv

juade förutom så många nomader som man fick kontakt med,lokala tjäns

temän, ny by gg ar e samt f d aktiva nomader som av olika skäl blivit bo

fasta vid de nordnorska fjordarna. 

Protokollen präglas av stor noggrannhet och detalj rikedom.Det ingick 

i Schnitlers åligganden att regelbundet till myndigheterna sända in 

relationer över sitt arbete.Dessa relationer är påfallande fria från 
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den typ av tendensiöst resonemang,som var vanlig i samtida skrifter 

om de här berörda förhållandena.Inte minst gäller detta omdöme redo

visningen av konfliktanledningar mellan svenska samer och norska ny

byggare . 

De protokoll som berör de områden som besöktes av tornesamerna (Sen-

jens och Tromsö fögderi i dåvarande Nordlands amt) är från åren 

1743-45.Schnitlers intervjuarbete började i augusti i områdets väst

ra del,där samerna från lappbyarna i Jukkasjärvi hade sina betesmar

ker. När han senare under hösten nådde de östra delarna hade samerna 

från Enontekis i de flesta fall hunnit återvända till hem socknen.För 

att förvissa sig om informationer även från dessa måste Schnitler 

fortsätt intervjuarbetet till 1745,då de även kom att omfatta Finn

markens amt. 

En annan del av dokumenten består av handlingarna från de 'lappekom

missioner* som tillsattes 1843,57 och 66.Dessa är av stort intresse 

och ger en mängd information om flyttningarna och utvecklingen under 

1800-talets förra hälft. 

Av de tryckta källorna må även nämnas renbeteskommissionerna från slu

tet av 1800-talet och under innevarande sekels första decennier.Dessa 

kommissioner samlade in ett mycket omfångsrikt material rörande skif

tande ämnen från noggranna botaniska inventeringar av renbetesmarker

na till omfattande intervjuundersökningar med ett stort antal berör

da personer.Detta omfångsrika material har jag endast delvis penetre

rat.Det vore dock värt ett vidare,systematiskt studium ur såväl kul-

tur- som naturgeografiska utgångspunkter. 

Frågan om de svenska samernas flyttningar till Norge ansågs betydelse

full i vida kretsar i Sverige och Norge.Detta belyses i flera skrif

ter från 1800-taleti i första hand,vilka representerar ett brett spekt

rum av åsikter om dessa flyttningar.Av naturliga skäl kom dessa skrif

ter i hög grad att få karaktär av partsinlagor. 

Gränsproblemet och lappmarkspolitiken i Nordnorge behandlas i två av

handlingar från 1920-talet,N Enewald-Sverige och Finnmarken,1920 
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samt O A Johnsen-Finnmarkens politiske historié aktmässig fremstillet 

från 1922.Dessa båda intressanta framställningar,som belyser finn

markspolitikens behandling utifrån svensk resp norsk synvinkel,utgör 

huvudkällan för den historiska översikten. 

7.3 Den politisk-historiska bakgrunden 

I avsikt att orientera läsaren om sainernas roll i det realpolitiska 

spelet i den ofta omtvistade del av Norden,vari ingick tornesamernas 

sommarbetesområden,redogörs här kortfattat för den politisk-historis-

ka utvecklingen från mitten av 1500-talet och fram till 1751. 

Ett ofta återkommande inslag i Nordkalottens historia är regeringar

nas intresse för nomaderna.De kom under sekler att utgöra ett viktigt 

element i gränstvisterna mellan Sverige och Danmark-Norge resp Ryss

land.Från svensk sida hävdades vid olika tillfällen (ex 1595 och 1613, 

frederna i Teusina och Knäred med Ryssland resp Danmark,1751,gräns

regler ingen med Norge) att samernas utnyttjande av betesmarker i Nor

ge var en förutsättning för fortsatt renskötsel.Från norsk-dansk si

da menade man att motivet till flyttningarna i själva verket låg hos 

samerna själva.De motiv som anfördes var möjlighet till handel»billigt 

brännvin och gott fiske i Västersjön (=de norska fjordarna). 

Ingendera partens argument styrdes av någon speciell omsorg resp aver

sion mot de nomadiserande samerna utan motiven var klart realpolitis

ka.Det var av svenska,dansk-norska och ryska regeringar en mer eller 

mindre erkänd princip att beskattningsrätt av nomadiserande samer sam

tidigt var en legitim utgångspunkt för territoriella anspråk.Eller 

uttryckt på annat sätt:0m man från svensk sida lyckades övertyga den 

dansk-norska regeringen,att de svenska samerna hade ett naturnödvän-

digt behov av renbete i Nordlanden och Finnmark,att nomaderna i 

fråga verkligen var svenska (=skattade till svenska kronan) sa_ fann 

den svenska regeringen tillräckligt skäl att hävda att de utnyttjade 

betesmarkerna egentligen var svenskt territorium(se Johnsen s.65ff, 

Enewald s.85ff,s.99ff,Cramér,1970 s.94f). 
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I själva verket kom de svenska anspråken under Gustav Vasas tid och 

fram till freden i Knäred 1613,att sträcka sig ända från Varangerfjor

de längst bort i öst till Titisfjorden (SV om Ofoten) i väst utom 

en några mil bred remsa vid kusten (se fig 7.1).Dessa krav kom helt 

naturligt inte att bli oemotsagda och vållade segslitna tvister med 

Ryssland resp Danmark-Norge. 

Sverige lyckades inte hävda sina anspråk vid de slutliga fredsför

handlingarna 1612-13.Även om man gav upp anspråken på finnmarkskusten 

så betonades dock att "härmed icke skulle vara ment fjällapparna,d. 

v.s. de lappar,som bodde ifrån sjösidan upp mot fjället och ännu mind

re de,som voro bosatta på den svenska sidan om Kölen" (Svenskarnas 

förklaring den 19 och 27 dec.1612,Enewald s.206). 

Även om marktvisten temporärt var bilagd så var den långt ifrån löst. 

Vid flera tillfällen aktualiserades de oklara gränsförhållandena men 

någon definitiv lösning uppnåddes inte förrän vid förhandlingarna som 

avslutades 1751.Redan vid mitten av 1730-talet hade slutits ett dansk-

svenskt alliansfördrag,vilket Resulterade i att gränsundersökningar 

påbörjades 1738 (Enewald s.218f). 

På 1740-talet hade gränsundersökningarna nått Troms och Finnmarken. 

Från norsk sida leddes undersökningarna som nämnts av P Schnitler; 

från svensk sida av L Stobé 1740-47 och J M Klinckowström 1747-67. 

Båda sidors uppfattning om gränsdragningen var någorlunda lätta att 

förena så länge man befann sig i anslutning till Kölen,men uppe i de 

flacka gränsområdena mot Finnmarken där en vattendelare var svår att 

fastställa,gick anspråken vitt isär och det gamla tvistefröet togs 

upp igen.En riksgräns hade tidigare fastställts fram till en punkt, 

Bäldovabba"\se fig 7.1).Norr och nordost om denna punkt utbredde sig 

det norsk-svenska gemensamhetsområdet (no.faellesdistrikt) och här 

var fältet fritt för svenska och norska territoriella anspråk.I någon 

mån hängde detta samman med att de tillfrågade samerna lämnade motstri

diga uppgifter om gränsens läge genom att de till varje pris ville 

undvika att en framtida gräns skulle komma att dras tvärs genom deras 

skattland(Enewald s.220ff,Johnsen s.l74f). 

1 Flera Varianter förekommer:Baeldovadda,Peldovaddo,Peldowara 
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De Svenska anspråken framgår av den prickade linjen på fig 7.1.Från 

norsk sida ansåg man att gränsen borde dras från Bäldovaddo rakt öster 

ut till rågången mot Ryssland;en stor skillnad jämfört med svenskar

nas krav således.Enare skulle exempelvis då blivit norskt.Intressant 

är att notera hur man från svensk sida försökte motivera sina anspråk. 

Vid fredsförhandlingarna i Teusina och Knäred hade Sverige avstått 

kustremsan men fått behålla fjällområdet "eller två tredjedelar av 

skatten här jämte den världsliga jurisdiktionen och den andliga över

högheten11 (Enewald s.226).Mot den bakgrunden ansåg man det rimligt 

att Norge skulle få en tredjedel av gemensamhetsområdet och Sverige 

resten.Dessa krav lyckades dock den svenska förhandlingsdelegationen 

inte hävda,utan det slutliga förslaget var en kompromiss,vilken sna

rast måste betecknas som en framgång för de dansk-norska kraven. 

Från Bäldovaddo kom gränsen att i nordostlig riktning dras mot Tana älv 

och följa denna till Skolajok c:a 20 km från Varangerfjorden och där

ifrån i sydostlig riktning ett par mil från kusten.Sverige fick allt

så inte den eftertraktade landremsan vid ishavskusten eller en hamn. 

Kautokeino och Aviovara kom att tillhöra Norge och Enare samt Uts-

joki Sverige.Till gränstraktaten som undertecknades på hösten 1751 

fogades två kodiciller varav den första behandlade de svenska nomader

nas flyttningar över gränsen.Kodicillen som var av största betydelse 

för nomaderna i och med att den kodifierade deras rätt till flyttning

ar behandlas närmare i avsnitt 7.4.8. 

7.4 Mitten av 1700-talet 

7.4.1 DET UTNYTTJADE OMRÅDET 

De trakter som årligen uppsöktes av nomader från Enontekis framgår av 

fig 7.1.Området sträckte sig från Balsfjorden till Lyngenfjordens öst

ra strand och näset upp till Rotsund.Även om flyttningarna i någon ut

sträckning kan ha gått även utanför detta område,så representerar det 

dock målet för huvudparten av flyttningarna vid mitten av 1700-talet. 

De halvöar eller näs som bildas mellan de nämnda fjordarna utnyttja
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des ända upp till den norra kusten.I viss utsträckning användes även 

öarna utanför som betesmark. 

Jukkasjärvisamerna flyttade till området från Halangen och ned till 

trakterna av Ofoten. 

1913 års Renbeteskommission gjorde,som tidigare nämnts,en noggrann 

inventering av Troms amt. Ur detta material har jag hämtat vissa 

uppgifter som ger en uppfattning om områdets karaktär 
2 

Av den totala ytan på drygt 6000km klassificerades en tredjedel som 

impediment och två tredjedelar som vegetation.Av denna yta beteckna

des 60% som kalfjäll.Ett detaljerat studium av kommissionens material 

skulle även kunna ge svar på frågan hur stor del av den vegetaions-

klädda ytan som var användbar för renbete. 

Impediment definierades som kalt berg,blockmark,jöklar,snöfält och 

branta sluttningar.Andelen sådan mark varierar kraftigt över området 

från 5% på halvön mellan Malangen och Balsfjorden till 60% på näset 

mellan Ulfsfjorden och Lyngen.Halvöarna domineras vanligen av hög

fjäll sområden, vilka endast lämnar en landremsa av ringa bredd (upp 

till ett par km) vid fjordstranden,varför utrymmet för odling och 

renbete är begränsat. Impedimenten går vanligen ner till 850-600 m ö. 

h;på sina ställen till 500-450 m beroende på den lokala topografin 

(se fig 7.2). 

I andra delar av området,ex halvön mellan Malangen och Balsfjorden 

är 90% av ytan vegetationsklädd och kalfjället lättillgängligt samt 

med avrundade former. 

Av stor betydelse som renbetesområden och flyttleder var de dal stråk 

(eiden) som tvärar över halvöarna,ex mellan Ramfjord och Ulfsfjord 

samt mellan Ulfsfjord och Lyngen. 

Områdets topografi med avseende på frekvenser av olika nivåer fram

går av det hypsografiska diagrammet (fig 7.3).I jämförelse med mot

svarande diagram (fig 1.2) över Enontekis framträder tydligt landska

pets mycket stora brutenhet.Ett tydligt drag är även den stora före-

1 För en närmare beskrivning av områdets vegetation,geologi och to
pografiska förhållanden samt renbetesförutsättningar hänvisas till 
1913 års Renbeteskommissions handlingar. 
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Fig 7.2 Impediment i undersökningsområdet.Källa:1913 års Renbe
te skommissions karta över Tromsö amt 1:200 000. 
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komsten frekvenser av höga nivåer.De nivåer som rymmer de flesta nybyg

garnas gårdar är från 0 upptill 200 m ö.h.Dessa utgör en knapp fjärde

del av hela ytan och det var naturiigen främst där som näringsmässi-

ga konflikter mellan norska gårdsbrukare och svenska samer kunde in

träffa. 
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Fig 7.3 Hypsografiskt diagram eller den relativa frekvensen av olika 

mvaer 1 Tromsö fogden. Källa :topografisk karta 1:50000. 

7.4.2 ANTALET NOMADER OCH RENAR 

Enligt 1754 års mantalslängd över de "Svendske Lapper (från Enontekis) 

som ligger med deres Rein paa Tromsö Fogderis Fielde""^ hade 35 skatt

lappar tillsammans 2600 renar vilket gör 75 renar per skattlapp.I 

Senjens fögderi noterades 21 nomader (från Jukkasjärvi) med 2020 renar 

motsvarande 96 renar i snitt.Dessa siffror över genomsnitten stämmer 

rätt väl med de uppgifter som tidigare nämnts från Enontekis. 

De nämnda mantalslängderna var dock långt ifrån fullständiga.Enligt 

1 Ur Tromsö fogderegnskaber 1754.Tr.Dok II s.334 
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uppbördslängderna för Enontekis uppgick antalet skattlappar till om

kring 70.Flera av Schnitlers vittnen ger även antalet 70.Hed utgångs

punkt från denna senare uppgift kan antalet personer son årligen flyt

tade till Tromsö fögderi uppskattas till 350 å 400 personer vid mit

ten av 1700-talet och det totala antalet renar till 4 å 6000. 

7.4.3 FLYTTNINGARNAS ORSAKER 

Frågan om flyttningarnas orsaker rymmer flera aspekter.Dels gäller det 

karaktären hos den vandringsinstinkt som ligger i (fjäll)renens natur 

och vilken anses tvinga renägaren till en nomadiserande tillvaro,dels 

är det fråga om vilka motiv och behov hos den enskilde nomaden som 

kan styra hans flyttningsmönster. 

Vid olika tider och ifrån olika utgångspunkter har frågan diskuterats 

vilken part,renen eller nomaden,som härvidlag spelat den aktivare rol

len.De argument som drivits har ofta styrts av partsintressen inte 

minst vid sekelskiftet (se Hultblad s.50ff). 

Diskussionen vid mitten av 1700-talet om flyttningarnas orsaker är 

av stort intresse.Dels förmår den i någon mån spegla rådande ekono

mi sk-pol it i ska strömningar dels belyser den olika uppfattningar om 

rennäringens karaktär och betydelse,vilket även behandlats i den ti

digare framställningen (kap 5 o 6). 

När det först gäller renens vandringsinstinkt finner jag det lämpli

gast att citera Hultblads utmärkta sammanfattning (s.53) vilken bring

ade reda i begreppen och punkterade en del äldre uppfattningar (s.50ff). 

"Medan beteszonernas fördelning i Skandinavien bestämmes av den 
växlande höjden över havet,avståndet till det nederbördsgivande 
havet i väster samt vissa egenskaper hos berggrunden,äro de i 
länderna vid Norra ishavet betingade av den med latituden lång
samt varierande temperaturen och följaktligen ojämförligt myck
et bredare samt åtskilda av ett brett övergångsbälte.Långa vand
ringar äro i dessa länder tydligen en förutsättning för att dju

ren skola kunna tillgodogöra sig tundrans grönbeten på sommaren och 
barrskogens lavbeten på vintern.I själva verket saknas hållbara 
skäl för påståendet,att fjällrenens långa vandringar i nutiden 
äro ett arv från det vilda stadiet.Därmed är ej sagt.att inga 
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vandringar allsförekommit.Såväl i fjällen som i skogslandet ha 
renarna givetvis alltid årstid för årstid uppsökt de för dess 
trivsel nödvändiga lokaliteterna,såsom sommar-,vinter- och över
gångsbeten,kalvningsplatser ,platser som giva svalka och insekts
skydd.Dessa lokaliteters belägenhet präglas i kalvstadiet,och re
narna kunna sedan inte utan mycket arbete förmås att lämna sitt 
revir.11 

Jag anser att denna analys väl belyser karaktären av fjällrenens 

beteende och instämmer till fullo i de synpunkter som framförs. 

En stor del av de uttalanden som gjordes kring mitten av 1700-talet 

om flyttningarnas orsaker har samband med 1740-talets undersökningar 

inför den kommande gränsregleringen mellan Sverige och Norge.Eftersom 

sagesmännen ofta var företrädare för särintressen får deras uttalan

den ofta karaktär av partsinlagor.Annat är inte att vänta.Dock före

kom även nyanserade och insiktsfulla analyser. 

En intressegrupp som med särskild oro och missnöje betraktade flytt

ningarna var torneborgarna.Som tidigare nämnts innebar flyttningarna 

enligt deras uppfattning att nyttiga varor fördes ur landet.Deras agi

tation vände sig exempelvis mot det av Ecklesistikdirektionen 1740 ge

nomdrivna spritförbudet i lappmarken.Man menade att det skulle med

föra att samerna gjorde extra flyttningar till Norge.Borgarna ville 

dels inte gå miste om den lönande lappmarkshandeln dels inte bli utan 

skjutsrenar. 

Ett bland många exempel på argumentationens karaktär återfinns i Lands

hövding Gyllengrips relation om Vesterbottens läns tillstånd år 1734 

(tr.Fellman I s.491 f)."...så beklaga sig likväl borgerskåpet numera 

det sedan påbud skall i Norge vara utgångit,att regementerna skola 

beklädas med underkläder av skinn,var till även renshudar äro bruk-

bare och nyttige,skola även de svenske lappar efter handen draga sig 

dit..."Borgarna ville därför att även svenska regementen borde utrus

tas med underkläder av renskinn för att hindra skinnhandeln att gå 

till Norge.Att borgarna inte såg något naturnödvändigt motiv bakom 

samernas flyttningar är mot denna bakgrund givet. 
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Ärinu mer kritisk och tvivlande på flyttningarnas naturnödvändighet 

var brukspatron N P Fougt i sin berättelse om Jukkasjärvi år 1751 

(tr.Dok II s.262):"Huru mycket hela landet lider,tror ingen,igenom 

lapparnes ägenvilliga flyttning med sina renar över gränsen,samt i 

tillfälle därav en missbrukad handel med de norske både vår- sommar 

och höstetider;varigenom vi mista en ansenlig hop med penningar och 

varor,som till dem för ett ringa och nesligt pris bliva försålda... 

Jag..håller troligast före,att enda orsaken härtill (flyttningarna) 

är en gammal och vedertagen vana hos folket,förnämligast i anledning 

därav,att således utan uppsikt och aga uti ett främmande land få le

va och odygdas som de behaga." 

Prästerna i lappmarksförsamlingarna var vanligen väl insatta i de lo

kala förhållandena och sockenbornas vanor.De framhåller renens egna 

behov som den viktigaste drivfjädern även om de inte bortser från att 

även andra motiv finns med i bilden.Prosten Ganander i Enontekis skri

ver 1740 (Skrivelser från lappmarkspräster till Lappmarks Ecklesia

stikdirektionen 1740.Tr.Dok II s.253ff):"Om sommaren hålla flesta 

delen av lapparne till uti Norge vid Västersjöstranden dit de uti 

April månad somliga senare flytta,så för renbetets som fiskandets 

skull och komma åter Larsmässotiden inom svenska gränser." 

De nomadiserande samerna själva kommer fr a till tals i intervjuerna 

med P Schnitler i flera fall även med ekonomidirektören Hellant.De 

avgivna svarens trovärdighet måste bedömas utifrån det motiv som 

Schnitlers undersökningar hade,nämligen att utröna riksgränsens drag

ning. I samernas vittnesmål spåras ofta en rädsla att förlora renbe

tesrätten på norska sidan,varför man överbetonade flyttningarnas na

turnödvändighet och särskilt framhöll renens instinktmässiga och opå

verkbara behov.Samtidigt åberopades urminnes rättighet (Se ex D II 

S.24.D I s.399).I vittnesförhöret den 10 dec 1743 uttrycker länsman

nen i Enontekis detta på följande sätt (i norsk version):"Dersom de 

Svenske östlapper de Norske Fielde skull forbydes,at de ei maatte 
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komme derpaa,maatte de med deres Reen-Dyr omkomme,og kunde ikke leve" 

<DII s.399). 

Anders Hellant förordnades med anledning av 1751 års traktat av Kam-

mar-och Kcramerskollegiet att reglera vad avsåg samernas flyttningar, 

handel och övriga ekonomiska intressen vilka till följd av traktaten 

påverkats.Heliant var således för sin tjänsts skull tvungen att sätta 

sig in i de förhållanden som rådde i de norra lappmarkerna.Därför är 

Hellants synpunkter av stort intresse. 

Hellant menade att flyttningarna "ske och tilldraga sig mycket av va

na,men tillika för den nödvändigheten skul,att få köpa och tillbyta 

sig sina hushållsförnödenheter.Lappallmogen,som av långliga tiders 

bruk fått smak och nöje för överflyttningar,förebära och invända väl 

därjämte,att de föranlåtas därtill av otillräckligt bete och för kal

lare klimats skull,som å norska sidan givas skall." 

Hellant medger dock att "dessa lappar äro uti en ständig flyckt för 

sina renkreatur skull.Orsaken till flykten att renarna trivas bättre 

i fjällen om sommaren än där som skog är."Hellant ansåg sålunda att 

det naturnödvändiga momentet i flyttningarna låg,i att renarna uppsök

te de mer höglänta och svalare delarna av fjällen där man slipper 

insekter osv.Dessa trakter låg i största utsträckning på norska sidan 

om vattendelaren och inte långt från fjordstränderna.Hellant menade 

därför att det inte var något märkligt eller snarare naturligt att 

samerna även besökte kustbygden i helt andra ändamål ex- handel. 

Detta uttalande bidrog till att skapa en allmän kunskap om samernas 

levnadssätt och deras behov av de årliga flyttningarna till Norge.^ 

Samernas avgörande betydelse för handeln och transporterna av lapp

marksprodukterna blev även uppenbara ; inte minst genom torneborgarnas 

agerande (se vidare ÖNH III s.510ff).Den gamla farhågan att samerna 

av olika skäl skulle "flykta utur riket" var alltså mogen att över

ges vid mitten av 1700-talet.Även i fortsättningen kom dock tornesa-

1 Hellants uttalande grundade sig självfallet på den mängd av informa
tion som hopsamlats under 1740-talet i samband med gränsundersökning

arna. 
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mernas Norgehandel att diskuteras.Borgerskåpet i Torneå anhöll vid fle

ra tillfällen att "till förekommande av sådan skadlig handel,bÈ>rde 

lappallmogen strängeligen förbjudas att,utom de i gränstraktaten med

givna tiderna göra handelsresor till Norge."Eftersom samerna å sin 

sida förklarade sina 'extra1 resor till Norge med att de var tvungna 

att förse sig med diverse nödvändiga varor som de inte kunde få tag 

på inom landet,borde lappmarkens varuförsörjning underlättas och för

bättras. Torneborgarnas förslag i den riktningen var sålunda mer egen-

nyttiga än de värnade om samernas tillgång på förnödenheter (se Eko

nomiutskottets Betänkande rörande Allmänna hushållningen i Lappmar-

kerne,1762.Tr Fellman I s.519). 

Vi har alltså sett hur olika intressegrupper bedömde samernas flytt

ningar ;var och en med sin måttstock utifrån sina intressen.Den nors

ka uppfattningen om de svenska nomadernas årliga flyttningar till 

kusttrakterna inom Troms amt präglades på samma sätt av de berörda 

parternas intressen.Fr a var man benägen att betona handeln på och 

utanför de etablerade marknaderna som det drivande motivet.Man var 

i och för sig inte obenägen att erkänna renens behov av fjälltrak

terna men fann inga motsvarande behov för besök i de bebyggda områdena 

runt fjordarna.Detta ställningstagande bottnar självfallet i för

hållandet mellan de norska nybyggarna och nomaderna,vilket tidvis 

var ytterst ansträngt. 

7.4.4 TIDEN FÖR FLYTTNINGARNA 

Tiden för flyttningarna över gränsen framgår av ett flertal vittnes

mål från maj 1745 i Lyngen.Nomaderna från Enontekis började anlända 

i mitten av maj ;de sista ungefär vid midsommartid.Flyttningarna på

börjades från svenskt territorium i slutet av april eller början av 

maj.Flyttningen tog normalt drygt en vecka. 

Återflyttningen skedde vanligen under augusti månad.Vid mötet den 18 

september 1743 upplystes Schnitler om att "Til Vidner mödte Ingen 
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av de saakaldede Svenske Öst-lapper,som sagdes nu allerede at vare 

flottet saa langt östover at man ej kunde naae dem(Dok I s.303). 

Den tid man sålunda vistades i Norge sträckte sig från mitten av maj 

till slutet av augusti med några veckors förskjutning åt båda hållen, 

eller ungefär 3 1/2 månader. 

Tidpunkten för vårflyttningen bestämdes av kalvningen,som vanligen 

inträffade i mitten av maj.Lämpliga kalvningsplatser för Enontekis-

samerna låg väster om vattendelaren och ut mot halvöarna,varför vår

flyttningarna ut till kustområdena försiggick i ett sammanhang (Wik-

lund 1909 s.93ff,1913 års Renbeteskommission,Karta öfver Undersök

ningsområdet ,Taf la XVI).Samerna var alltså tvungna att påbörja flytt

ningen i början av maj i allmänhet.I domböckerna förekommer ofta upp

gifter från samerna att renarna själva bestämmer tidpunkten för avfär-

den och att det då inte är annat att göra än att i största hast ge 

sig av.Tiden för återflyttningen bestämdes på motsvarande sätt av 

naturen i form av den första snön,som var signalen till uppbrott. 

7.4.5 KORT ÖVERSIKT AV DEN NORDNORSKA KOLONISATIONEN 

Den medeltida kolonisationen av Nordlanden ̂  omfattade öarna och 

den yttre kusten utanför fjordarna,'havsdistriktetf(Se ex Johnsen 

s.21 f,Ytreberg 1943 s.8 f).På 1200-talet uppfördes ett par kyrkor 

bl a på Troms (=Tromsöya där Tromsö stad nu ligger).På 1300-talet 

nådde bebyggelsen ända upp till Varangerhalvön (Johnsen s.22).14-

och 1500-talen var en period av utveckling och stabila avsättnings

förhållanden för fiskprodukter.Nordnorge kom då att infogas i det han-

seatiska handelssystemet med Bergen som den regionalt dominerande han

delsstaden. Som en följd av reformationen (det minskade katolska om

rådet betydde också minskande avsättningsmöjligheter för torrfisk), 

ökande konkurrens från andra länder oo> do *i-nrn upptäckterna som föi— 

1 Nordlanden var den äldre norska beteckningen på de norra länen upp 
till Finnmarken(=no.lappmarken) 
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ändrade handelsvägarna,skedde en kraftig nedgång av de nordnorska fis

ket mot slutet av 1500-talet.Kombinerat med "mange uår,pest og annen 

sykdomfl(Ytreberg s.10) blev resultatet i början av 1600-talet en all

män tillbakagång för den norra delen av landet.Denna utveckling för

stärktes vid mitten av 1600-talet av en ytterligare sänkning av fisk

priserna på den europeiska marknaden och dåliga fiskeår. 

En effekt av detta var att många gårdar i havsdistriktet kom att öde

läggas och de tidigare ägarna att söka sig in mot fastlandet och in i 

fjordarna.Intresset för jordbruk ökade samtidigt som den begränsade 

tillgången på jord i havsbandet inte gav något utrymme för något be

folkningsöverskott (Coldevin,1943 s.16). 

Genom höga krigskostnader vid mitten av 1600-talet satte sig landet i 

skuld på kontinenten.Skulderna var staten tvungen att kvitta på så vis 

att stora danska och norska kronogods överläts till kreditorerna på 

1660-talet.I Nordlanden gällde det kronogodsen i Helgeland,Salten, 

Lofoten,Vesterålen,Andenes,Senjen och Troms,motsvarande drygt hälften 

av all jord i Nordlands amt.I överlåtelsen ingick "Fiskeri av saltsjö 

ferske vann,samt alle dess avgående landskyld,tiende av alla slags, 

gress- och grunnleie,laksevarper,sagleie,leding,finneleding,sjöfinne-

skatt,landvare,husfreise,lappeskatt og jaktereisingen."Till detta kom 

även alla andra tänkbara inkomster från åker,äng,skog,mark,fiskevatten 

osv, "aldeles intet unntatt i noen måte." 

Dessa jättestora egendomar,bl a Tromsögodset,kom efter några år att 

övertas av s k proprietärer,fr.a den holländske baronen de Petersen, 

och hade alltså övergått i privata händer. 

Genom det stora penningbehovet orsakat av stora krigsutgifter i 

början av 1700-talet erbjöds de Petersens arvingar att köpa inlösnings

rätten till proprietärgodsen.Arvingarna var dock inte intresserade, 

utan godsen utbjöds till försäljning 1729 i första hand till "leilen-

dingarne"(arrendatorerna).Intresset för ett övertagande var litet,ef

tersom de flesta satt trygga ändå och inte ansåg det lönt att bli 

självägande (Coldevin s.18 ff).1751 köpte stiftsskrivare Mickel Hwid, 

förvaltare pa Tromsögodset,hela de Petersens gods.Efter några år kom 

1 Konsekvenserna för den samiska rätten till marken diskuteras av Tön-
nesen i Retten til Jorden i Finnmark s.l26ff. 
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godset att fördelas på flera händer.Tio år senare fick Hwids son även 

köpa allmänningarna i Troms och inlösningsrätten till de Petersens 

gods.Detta innebar i praktiken att var och en som tog upp ett nybygge 

blev en privat arrendator.På 1770-talet fanns i Tromsö fögderi inte 

en enda självägande.I realiteten var dock de nordnorska böndernas si

tuation inte osäkrare än de svenska i lappmarken.Försäljningen av de 

nordnorska krongodsen var dock i många avseenden en genomgripande 

händelse.Härigenom kom exempelvis inte någon självägande bondeklass 

att skapas i Nordnorge förrän in på 1800-talet.Vad som i föreliggande 

framställning är mest relevant är dock effekten på kolonisationens 

förlopp i fjorddalarna. 

7.4.6 KOLONISATIONEN AV BALSFJORDEN 

Efter den allmänna översikten är det dags att närmare studera kolo

nisationen inom Tornesamernas sommarbetesområde.Jag har valt att mera 

i detalj redovisa bebyggelseutvecklingen i en fjorddal,nämligen Bals

fjorden. Härigenom ges en konkret utgångspunkt för diskussionen om re

lationen mellan de bofaöta längs fjordbredderna och rennomaderna. 

Starkt bidragande till bebyggelsespridningen in i fjordarna var den 

omstrukturering av näringslivet som skedde under 1600-talet,beroende 

på fiskets tillbakagång och det ökande utnyttjandet av allmännings-

jord fr a för bete(Coldevin s.16). 

I fig 7.4 görs ett försök att illustrera bebyggelsens tillväxt i 

Balsfjordens inre del under 1700-talet och fram till 1840-talet. 

Uppgifter om anläggningsår har erhållits ur Magelsens"^ Balsfjords 

Bygdebok (Tromsö 1925).Lokaliseringen har fastställts efter 1913 års 

Renbeteskommissions Karta öfver undersökningsområdet(Troms amt) 1: 

200.000.Mageisens källor utgörs av matrikuleringsprotokoll som för

des vid 'skyldsaetningsforretningarna1 och då arrendet till proprie

tären fastställdes.Detta material motsvarar närmast våra jordeböcker. 

1 Mageisen var sogne-präst i Balsfjordens prästgjäld kring sekelskif
tet och besatt stor lokalkännedom och kunskaper om bygdens historia. 
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Tab 7.1 Nybyggesanläggningar vid Balsfjord 1700-1840 

Nr Namn Ung.anlägg Nr Namn Ung.anlägg

ningsår ningsår 

1 Laxvand 1700 41 Sagelvind 1790 
2 Middagsnes 1720 42 Ophus 1790 
3 Markenes 1730 43 Hansvold 1800 
4 Svartnes 1720 44 Lodbugt 1775 
5 Sletten 1715 45 Hölen 1810 
6 Holmen 1740 46 Kjosmaugen 1780 
7 Stornes(Selnes) 1750 47 Sagelv 1760 
8 Labugt 1750 48 Storstennes 1760 
9 Seines 1750 49 Veiskiftet 1790 
10 Storbugt 1790 50 HoImenes 1730 
11 Tömmernes 1800 51 Tennes 1730 
12 Hestnes nordre 1790 52 Skjaeret 1780 
13 Thomasjord 1700 53 Sandören 1730 
14 Yttre Thomasjord 1750 54 Hamran 1780 
15 Inre Thomasjord 1770 55 Skrean 1780 
16 Seljelv 1738 56 Hestnes söndre 1730 
17 Havnnes(Hamnes) 1739 57 Yttre Middagsbugt 1780 
18 Musnes 1800 58 Kvitnes 1780 
19 Jernberget 1790 59 Rosmaalberget 1780 
20 Vollan 1790 60 Furumo 1830 
21 Furskogsnes 1787 61 Vesterbotten 1830 
22 Vollabakken 1800 62 Olsborg 1830 
23 Bomstad 1760 63 Strupen 1830 
24 Nordkjosbotten 1750 64 Maasbergvik 1820 
25 Bakken 1750-60 65 Storbugt 1820 
26 Russenes 1770-80 66 Vesterelv 1830 
27 Kj empedal •1820 
28 Svendborg 1830 
29 Myrvang 1840 
30 Haagenstad-Laxelv-

dalen 1820 
31 Mobakken 1820 
32 Laxelvsletten 1830 
33 Kvitebergbakken 1800 
34 Nordkjoselv 1820 
35 Övergaard 1820 
36 Höiset 1820 
37 Olsrud 1820 
38 Roti id 1840 
39 Österlid 1845 
40 Andorlid 1840 

Kommentar : Förekommande utklyvningar är endast registrerade på kar
torna. Anläggning sår en är vanligen hänförda till decennium och i vis
sa fall osäkra.Bilden av kolnisationsförloppet torde dock inte påver
kas i högre grad. Källa:Mstgelsen,Balsfjords Bygdebok,Renbeteskommissio
ns karta,1913 1:200 000. 

* 
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Magelsen har även utnyttjat kyrkboksmaterial,.I hans framställning får 

varje gård en kort historik,vilket är mycket värdefullt.I de flesta 

fall finns uppgifter om brukarens etniska ursprung-och genealogi. 

Med några få undantag har de* drygt hundratalet nybyggen som anlagts 

före 1840 kunnat lokaliseras på Renbeteskommissionens karta.De flytt

ningsvägar och boplatser som markerats på fig 7.4 hänför sig till 

slutet av 1800-talet.Det torde dock inte finnas anledning anta annat 

än att dessa flyttningsvägar i sina huvuddrag även använts på 1700-

talet och med största sannolikhet sedan lång tid tillbaka.Flyttleder-

na är i huvudsak bestämda av topografin.För ett närmare studium av 

flyttningsvägar,vilo- och boplatser,betesmarkernas användning vid o-

lika tidpunkter mm hänvisas till Renbeteskommissionens utomordentligt 

detaljrika kartsvit över Troms amt.Den här föreliggande redovisningen 

gör inte anspråk på att vara annat än ett sätt att illustrera en mark-

anv ändn i ng s s i tua t i on. 

Balsfjord ingick i Tromsöens fögderi och socken.Att döma av materialet 

fanns ingen fast bebyggelse i de inre delarna (söder om Ramfjorden) 

före 1700.Vid den tiden betraktades fjordens inre delar som en slags 

bygdeallmänning,där inbyggarna på Tromsön kunde hämta bränsle,bark och 

näver till taktäckning samt foder till kreaturen (Dok I s.421). 

För övrigt kunde rennomaderna ostörda utnyttja hela fjordområdet som 

sommarbetesmark. 

Flera av de platser där nybyggen under 1700-talet kom att tas upp var 

tidigare nyttjade av samer som bo- eller viloplatser under flyttning

arna.Genom renarnas långvariga gödslande fanns på dessa platser vanli

gen frodig gräsväxt,vilket var en naturlig lokaliseringsfaktor för en 

nybyggesanläggning. 

På kartan framgår de första 13 nybyggena.Hälften av dem är belägna i 

fjordens yttre del medan ett tagits upp längst in mot fjordbottnen. 

De flesta (8 av 13) togs upp av samer,vilka dock i några fall lämna

de nybygget efter några år,varefter det övertogs av en norsk nybygga

re.Det vore en intressant forskningsuppgift att klarlägga släktskapet . 

mellan dessa samiska nybyggare och de aktiva nomaderna från Enonte-
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kis.De 13 nybyggenas anläggningsår fördelar sig jämnt över perioden 

1700-40.Före 1720 fanns sannolikt endast tre st,nr 1,5 och 13 av vil

ka två var samiska.Man kan alltså se det så att området koloniserades 

i initialskedet från två håll;dels av norrmän i riktning från fjord

mynning en, de ls av samer inifrån fjordbottnen. 

Skuldsaetningsforretning skedde vanligen efter några få år.Exempel 

finns dock på att sådan inte gjordes under mycket lång tid,i vilket 

fall nybygget i princip var olagligt.Särskilt vanligt var detta vid 

de s k finnerödningarna. 

Schnitlers undersökningar på 1740-talet ger flera belägg för att det 

inte fanns annan bebyggelse än den som låg utefter fjordstränderna 

(se ex vittnesförhöret den 8 sept 1743 i Balsfjorden.Dok I s.303f). 

Vid mitten av 1700-talet var sålunda den fasta bebyggelsen fåtalig 

och gles.Likartat var förhållandet vid Ulfsfjorden och Lyngen.Om be

byggelsen vid Lyngensfjorden sägs vid undersökningstillfället i okto

ber 1743 (Dok I S.339) att "bönder-gaarder ligga ströevis på Bredde-

ne av Öarne,på begge sidor av Lyngenfjords bredde,intill botten,lige-

saa paa begge sidor av Kaafjord och 1/2 mil op efter Kaafjordelven" 

Under perioden 1740-80 tillkom nybyggesanläggningar av vilka fyra var 

utklyvna delar av befintliga gårdar.De flesta av nytillskotten togs 

upp av norrmän.Man kan även notera att den innersta delen av fjorden 

nu börjat bebyggas. 

Näringsstrukturen 

Med undantag av några få gårdar,som hörde under Tromsöprästen,var hela 

Balsfjordsbygden (liksom Ulfsfjorden och Lyngen) proprietärgods.Bön

derna satt på sina gårdar som leilendinger eller s k bygselmenn eller 

arrendatorer.Brukaren ägde de hus han uppfört.Arrendet (bygseln) gäll

de för brukarens och hans änkas livstid om inte gården missköttes.Då 

bygselbrevet upprättades betalades till proprietärens ombud en viss 

summa som fastställdes efter en bedömning av nybyggets karaktär.Till 

1 I Schnitlers Relation i dec 1743 (Dok I s.411) nämns om jordbruket, 
att man i Tromsö fogder för 40 år sedan inte haft något åkerbruk och 
att impulserna kommit utifrån,dels söderifrån och österifrån men fr a 
från svenska Kvänland(=Finland).nNu(1743) sår nästan var man utom 
buef innarna.11 
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denna avgift kom sedan en årlig ränta,landskyld,vilken justerades ef

terhand.Det reala värdet av den vanliga räntan på drygt en specieda-

ler,har jag inte undersökt(Mageisen s.126). 

Av de redovisade matrikuleringsprötokollen och gårdsbeskrivningarna 

i Mageisens framställning samt i Schnitlers protokoll framgår,att man 

bedrev boskapsskötsel.Denna var vid sidan av fisket basen för för

sörj ning en. De s sut om jagades säl.I skogen hade bonden rätt att ta bräns

le.För att få hugga timmer måste han betala en extra avgift.En resurs 

av speciell betydelse var t>j ortronmyrarna,vilket förklaras av hjort

ronens stora nytta som vitaminkälla. 

De beten som nyttjades för kreaturen var naturbeten och vinterfodret 

togs från naturängar på ungefär samma extensiva sätt som i den svens

ka lappmarken vid den här tiden.Detta innebar att den norska 'fädrif-

ten* var mycket ytkrävande.Gårdarnas hävdade arealer utbredde sig van

ligen från fjordstranden och in mot bergsluttningarna,som ofta över

gick i impediment efter en eller ett par km.Där nomadernas flyttleder 

korsade de bofastas marker kunde naturligtvis skador uppstå. 

Schnitler fann tre kategorier av samer vid sina undersökningar:Bue-

finnar,böydelappar och svenska östlappar. 

Buefinnarna var gårdsbrukare i likhet med norska bönder.De kallades 

även sjöfinner eller havslappar.I Balsfjorden fanns vid mitten av 

1700-talet tiotalet sådana gårdar.Somliga av brukarna hade sitt ur

sprung i Enontekis.Lyngenområdet uppvisar en helt annan struktur 

ifråga om ägarnas etniska ursprung.Av 'examinationssessionen1 den 

17 okt 1743 (Dok I s.335) i Lyngenfjorden framgår att av de 45 går-

nehadés av buefinnar (=samer) samt av finnar (=finländare).Totalt 

bodde där 42 buefinnar. Orsakerna till denna ägarfördelning och det 

begränsade norska inslaget uppgavs vara :1.Krigen med Ryssland vilka 

fick flera finska bönder att utvandra till Norge.2.Lyngenfjordens 

fiskrikedom,vilken gav ett gott försörjningsalternativ både för fin

nar och fd nomader.3.Lyngens närhet till Enontekis.Ex var Skibotns 

1 I Kvänangenfjorden(nästa stora fjord norr om Lyngen)fördelade sig de 
67 gårdarna:norrmän 7,deras norska husmaend 3,norska buefinnar 38,och 
deras husmaend,böydelappar,19.57 av 67 var alltså samiska. 

darna var endast i tre fall innehavaren norsk 
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marknad väl känd för svenskarna. 

Den andra kategorin samer var bôydelapparna'tÀessa 'sitter på gårdar

na som husmaend',vilket väl närmast motsvarade dräng eller backstugu-

sittare.Böydelapparna var fd nomader från Enontekis,som på grund av 

fattigdom valt att stanna på sommarbeteslandet.De hade i allmänhet 

ett mindre antal renar,som kanske utgjorde resterna av en större 

hjord.Man kunde också ha getter eller ett antal får och levde fö av 

fiske.Renarna följde oftast med nomadernas hjordar till Sverige över 

vintern.I gengäld kunde böydelappen,om han hade möjlighet,ta hand om 

ev kor,som nomaden införskaffat.Böydelappen kunde efter en tid etable

ra sig som nybyggare och få sin hävdade mark insynad och skattlagd 

på samma villkor som en nybyggare och skapa sig en tillvaro som bue-

finne.I Balsfjordsområdet fanns tre böydelappar;betydligt fler i Lyng-

en. 

Det här skissade förloppet,från aktiv rennomad via fattig böydelapp 

till bofast buefinne,behöver naturligtvis undersökas mer ingående än 

jag haft möjlighet till.De frågor som är av särskilt intresse är me

kanismen i förloppet,dess omfattning och tidsmässighet. 

Man kan dock konstatera att böydefinnarna med ursprung i Enontekis 

kan ses som ett mer eller mindre ofrivilligt bidrag till kolonisatio

nen av flera norska fjordar och var i generationer en stark länk mel

lan de bofasta i ex Lyngen och de nomadiserande samerna (östlapparna) 

från Enontekis. 

1 Ett av vittnena vid Lyngensfjorden lämnade följande uppgifter om 
sig själv,vilket väl karaktäriserar böydelappen: "Ivar Johannsen, 
nu en norsk böydelapp,född i Sveriges Enontekis lappsocken i Tor
ne lappmark av svenska lappföräldrar,upplärd i kristendomen av den 
svenska lappklockaren och präst,40 år gammal,gift har 3 barn,varit 
i Norge vid denna Lyngensfjord i 6 år,är husmand hos en norsk bue-
finne,lever av fiske i fjorden och av några renar,som han till Sve
riges lappmark om hösten översänder.Förr varit en svensk östlapp, 
men av fattigdom hit nedkommit ;ännu ger ingen skatt till Norge,va
rit sist till Gudsbord senaste sommar i den norska Carlsö kyrka" 
(Dok I s.347). 



299 

7.4.7 FÖRHÅLLANDET TILL DE BOFASTA I OMRÅDET 

Vid tinget i Enontekis 1727 läste kronoombudet upp en skrivelse från 

stiftskrivaren och förvaltaren (och sedermera ägaren)av Tromsö pro-

prietärgods Mickel Hwid.Skrivelsen föranleddes av klagomål från bue-

finnerne över att nomadernas från Enontekis renar gjorde skada på de

ras "Eng och Afwell11 och även på annat sätt "importunerar dem,då de 

dock litet eller intet skattar på staden.11 Nomaderna ombads att stan

na i fjällen och inte söka sig ner till bebodda trakter "annars nöd

gas jag ge sjöfinnerne frihet att revansjere sig själv". 

Detta är första gången som man från officiellt håll vidarebefordrar 

klagomål som riktats mot de svenska rennomaderna,men det skulle för

visso inte bli den sista.1732 tog sig allmogen och länsmannen 

i Lyngen sannolikt på eget bevåg att skicka en skrivelse till härads

rätten i Enontekis.I skrivelsen förbjöds finnarna (syftar antagligen 

på nybyggarna) att besöka Norge annat än till marknaderna.De svenska 

nomaderna förbjöds-att överhuvudtaget besöka norsk grund med sina re

nar.Denna skrivelse,som givetvis inte hade sanktion av någon högre 

myndighet,sändes vidare till KB.Den norske amtmannen kom senare att 

ta avstånd från denna skrivelse.Som utslag för de norska nybyggarnas 

irritation förtjänar den dock att nämnas. 

I övrigt förekommer inga yttringar av konflikter eller missnöje från 

norsk sida förrän Schnitlers undersökningar började.Då kom förhållan

det mellan de olika näringsintressena att bli ytterst väl belyst. 

Klagomålens art från de bofasta var enahanda:nedtrampade ängar,för

stört och uppbetat hö,förstörda hjortronmyrar,bortrivning av näver 

och bark från träden,jakt på vildren,sälj akt så att kobbeveiderna 

(sälfångstplatser) blir förstörda.Klagomålen gällde även annat än di

rekta skador.Från norsk sida framhölls ständigt att de svenska noma

derna tillfråga på allt betalade liten eller ingen skatt och att man 

fiskade torsk och sej i fjordarna utan att erlägga vare sig skatt el

ler tionde (Se vittnesförhören 18.9 1743 i Bals- och Ulfsfjorden,Dok 

I s.303ff,329ff.Brev från prästen Junghans i Tromsö 30 sept 1743,Dok 
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I S.421.Amtman Schiderups skrivelse till major Schnitler i maj 1745, 

Dok I,s.504f). 

Många av klagomålen framfördes vid vittnesförhör i september och ok

tober,då ingen av de svenska samerna hade möjlighet att närvara för 

att gå i svaromål.Det är alltså endast den ena parten som kommer till 

tals. 

I princip skulle varje svensk rennomad som ville utnyttja de norska 

sommarbeteslanden,skaffa sig en 'böxel-seddel1 (arrendekontrakt) på 

den mark han avsåg att utnyttja och samtidigt erlägga en viss avgift^ 

Av intervjuerna med nomaderna framgick att de vanligen inte brydde 

sig om att skaffa sig böxelseddel eller betala någon avgift,allra 

minst så länge det var oklart med gränsregleringen och vad den skulle 

komma att medföra.I en Relation 1744 skriver dessutom Schnitler att 

proprietären i Tromsö ej ger "nogen böxel til field-finnerne."Proprie

tärens ombud,som bl a hade till uppgift att samla in lappskatten,an

förde att förr hade några lappar betalt något,men de senaste 5 åren 

hade ingen skatt influtit.Nomaderna å sin sida menade att ingen krävt 
2 )  

dem på skatt under de senaste åren. 

Den sålunda något förvirrade och i sina stycken ensidiga bild,som 

framträder av vittnesmålen balanseras väl av de Relationer som Schnit

ler med jämna mellanrum sände till sina uppdragsgivare.Där redovisar 

han sina erfarenheter och sina därpå grundade uppfattningar om ex de 

svenska rennomadernas behov av de norska sommarbetena.Bessa redovis

ningar balanserar sålunda bilden av de näringsmässigt betingade re

lationerna. 

Vad som av många var ett klart men inte av alla erkänt faktum,var nyt

tan av nomadernas årliga vandringar till ishavskusten.Schnitler fram

höll betydelsen av att samerna sålde slaktrenar till de norska bönder

na och buefinnarna,liksom renost och mjölk,tungor,skinn,fjäder,näver 

och bark(!) och byter eller köper tobak,salt,mjöl,vadmal,ranor och 

1 Den summa som återkommer i vittnesförhören är 48 skilling. 

2 För en översikt av beskattningen se Tönnesen I s.25ff 



301 

brännvin.Schnit1er uppgav också att norrmän berättade,att om de inte 

fick köpa renar av lapparna visste de inte hur de skulle få kött i 

huset (Dok I s.453f).Värdet för bygden av samernas handel var m a o 

uppenbar.Schnitler insåg även att den svenska lappmarken hade större 

nytta av denna handel än deras skatter. 

I ett försök att komma till rätta med de praktiska problemen menade 

Schnitler att bygdelaget och böndernas gårdar borde klart avskiljas 

från Köngens allmänning.Han tänkte sig att man genom att markera rå

märken med stängsel eller på annat sätt,skulle kunna undvika skador 

från renarna.Han konstaterade dock samtidigt att något sådant vore 

praktiskt ogenomförbart.Däremot skulle man efter att råmärkena fast

ställts noggrant klargöra vilka trakter samerna brukade använda och 

vad de behövde.På så sätt skulle problemen kunna göras hanterliga. 

Dessutom skulle man lättare kunna skattlägga varje hushåll om dess 

resursutnyttjande var känt och bokfört.Det skulle därför vara nödvän

digt att ha ett eller två "lappeting11 inne i fjordbottnen i varje 

fögderi och att utse ett antal lappfogdar. 

Amtmannen kom i en skrivelse i maj 1745 till Schnitler med en del lik

nande synpunkter.Han menade att det var nödvändigt att nomaderna kon

trollerades av länsmän.De bofasta måste skyddas.Det var viktigt att 

den av varje nomad nyttjade marken "böxlades".Om det förelåg risk för 

skador på de bofastas ägor skulle böydetinget (motsv.häradsrätten) 

ta ställning till vederbörande nomads anhållan.Säkraste sättet att 

undvika kontroverser vore dock om nomaderna stannade uppe i fjällen. 

Sådant var alltså förhållandet under 1740-talet.Omfattningen och gra

den av de påstådda skadorna är svåra att bedöma.Mycket talar dock för 

att problemet var av begränsad omfattning.Dels var bebyggelsen gles 

och fåtalig,dels var nomadernas renhjordar i jämförelse med senare 

tider små.Detta konstaterande innebär i och för sig inte ett förnekan

de av att problemen kan ha varit högst reella och lokalt svårbemäst

rade vid mitten av 1700-talet. 

Slutligen kan man notera att de bofastas klagomål är likartade de 

som framfördes av nybyggarna i Enontekis i slutet av 1700-talet.Ur 
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samernas synvinkel var situationen likartad:en växande konkurrens från 

en annan näring,som inte funnits tidigare och det gamla näringsmönst

ret hotar att brytas.Vad som dessutom ständigt måste hållas i minnet 

när det gäller den norska situationen är de topografiska förhållandena 

som lämnar ett begränsat utrymme för extensiva näringar av varje slag. 

7.4.8 1751 ÅRS KODICILL 

Den kunskap som kom fram och de förhållanden som blottades genom i 

första hand Schnitlers undersökningar på 1740-talet fick stor bety

delse för gränsförhandlingarnas slutförande.Det i föreliggande sam

manhang vitigaste resultatet var det tillägg som gjordes till trak

taten nämligen Kodicillen 7-18 oktober 1751.1 den fastställdes samer

nas rätt att årligen med sina renar efter gammal sedvänja flytta mel

lan rikena ohindrade av någon gräns.Rätten omfattade således även 

norska samers betesrätt i Sverige. 

Kodicillen kom till i avsikt att lösa det rådande problemet och und

vika konflikter i framtiden.Väsentligt var att hålla isär svenska 

resp norska undersåtar och därför bestämdes att ingen same skulle få 

äga skattland i mer än ett rike (§2).För den händelse ett skattland 

hamnade på båda sidor om gränsen hade vederbörande rätt att välja na

tionalitet (§4).Om skattlandet däremot hamnade på den norska sidan 

skulle innehavaren och hans familj anses som norska undersåtar (§3). 

Endast ett sådant fall är registrerat i domstolsprotokollen från Enon-

tekis(1761).I flera paragrafer diskuteras frågan om nationstillhö

righeten ytterligare. 

Som Kodicillens huvudpunkt har §10 betraktats"^ varför jag valt att 

återge den i dess helhet: 

"Aldenstund Lapparne behöfwa Bägge Riksens Land,skall det dem ef
ter gammal sedwane wara tillåtit höst och wår att flytta med deras 

1 Det är denna paragraf som motiverar benämningen på kodicillen 'Sa
mernas Magna Charta1 
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Rheiihjordar öfwer Gränssen in uti ett annat Rike,och hädaneffter 
såsom tillforene lika med Landets undersåtare,undantagande på så-
dane ställen,som här nedanföre anföres,få betjena sig af Land och 
strand till underhåld för deras djur och sig sjelfwa,då de vänli
gen skola emottagas och hjelpas till rätta,äfwen uti Krigstider, 
hwilka uti Lappwäsemdet aldeles ingen förändring skola göra,och 
aldraminst skola de främmande Lappar warda exponerade för plundring 
eller något slags twång eller öfwerwåld som Krigstiderne medbringa 
utan altid blifwa såsom egne undersåtare ansedde och handterade på 
vilken sida de då sig såsom främmande uppehålla.11 

Här fastslås alltså rätten till att obehindrade av några gränser flyt

ta fram och åter över den svensk-norska gränsen. 

I §12 förbjuds samerna att göra något inträng i fridlysta sälfångst-

och dun-äggtäktsplatser,för vilka norska undersåtar betalar skatt.I 

övrigt hade de samma rätt till jakt och fiske som andra undersåtar 

i båda rikena. 

För betesrätten fastställdes en avgift på !en skilling Dansk eller 

en Swensk styfwer i kopparmynt' för vart tjugonde djur.För den som 

bedrev fiske eller sälj akt i havet fördubblades avgiften.Någon annan 

skatt,tionde eller annan avgift skulle inte uttas.De tillsatta läns-

och nämdemännen skulle nogsamt underrätta sig om skattlandsindelningen 

och se till att överbelastning inom vissa renbetesdistrikt undveks. 

I övrigt skulle nomaderna undvika att göra landets egna invånare ska

da på åker,äng,hjortronmyrar osv.Uppkomna skador skulle ersättas(§16). 

Före flyttningen över gränsen skulle var och en lämna uppgifter över 

antalet djur till läns- eller nämdemännen och samtidigt leverera av

giften samt meddela sin eventuella avsikt att jaga eller fiska.En 

gång ärligen skulle djuren räknas och oriktiga uppgifter ledde till 

bestraffning. 

Detta är kodicillens huvudsakliga innehåll vad beträffar regleringen 

av de principiella och praktiska frågorna kring själva flyttningarna}^ 

Det är rimligt att man från norsk sida såg kodicillen fr a som en 

framgång för de svenska samerna och allra mest för tornesamerna.Be

stämmelserna var visserligen reciproka i den meningen att de norska 

1 Rättshistoriska synpunkter på kodicillen och samernas rätt ges bl 
a av Bergsland,1975,s.440ff 
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samerna hade tillträde till den svenska lappmarken.Dels var dock de 

norska samer,som hade anledning att utnyttja renbete i Sverige,få

taliga,dels var möjligheterna, till ett mer diversifierat resursut

nyttjande och handel tveklöst istörre i Norge.Et t eventuellt utebli

vande av de liberala och på urminnes hävd vilande bestämmelserna i 

kodicillen,skulle alltså ha varit katastrof för tornesamerna,men för 

de norska nomaderna på sin höjd ha orsakat vissa problem med vinter

betet . 

Under de närmaste åren efter 1751 kom flera klagomål från fogden i 

Senjens och Tromsö fögderi att det var svårt att få in de i kodicil

len stipulerade avgifterna.Ingen svensk nomad hade själv sökt upp 

vederbörande tjänsteman.För fogden hade det varit svårt att få kon

takt med samerna som ofta höll till i fjällen.De tillfällen då man 

verkligen träffat på några samer hade de påstått sig inte ha något 

att betala med (Ur Senjen och Tromsö Fogderiregnskaber 1755-56.Dok 

II s.337).Liknande förklaringar avgavs vid skattetingen i Tromsö i 

juni 1757 och i Senjen 1759.Någon skatt betalades alltså mer än i 

undantagsfall och i de berörda trakterna vållade det irritation.En

ligt den norske fogden hade skador vållats på åker,äng och skog.De 

svenska samerna borde därför förbjudas att komma alltför långt ner på 

den norska sidan,så att kontroverser med de bofasta kunde undvikas. 

I en skrivelse till Amtman Hagerup från fogden J Wang i Senjen och 

Tromsö 1754 (Dok I s.512ff) framhölls att gränstraktaten inte hade 

medfört någon förändring av de missförhållanden som den avsåg att 

ändra.Den inbetalda skatten hade inte blivit större än tidigare.De 

omtalade skadorna på skog och mark hade snarare ökat.I de fall av

gifter hade inbetalats ansåg samerna,enligt Wang,att de i kraft av 

§12 i kodicillen hade rätt till ett ytterst omfattande utnyttjande av 

mark och vatten.Fogden menade att den lilla skatt som kom in var en 

ringa ersättning för de svenska samernas resursutnyttjande inom am-

tet.Dessa synpunkter vidareförmedlades av amtman Hagerup till veder

börande centrala myndighet (Dok I s.514f). 
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Om dessa frågor nämns ingenting i domböckerna för Enontekis och Juk-

kasjärvi från 1750-talet.I ekonomidirektörerna Hellant-Qvists rela

tioner från 1754 finns heller inga kommentarer om den norska situa

tionen.Där emot görs i häradsrättens protokoll år 1754 i Jukkasjär-

vi den notisen att legan till den norska Kronan var erlagd med 26 dir 

kmt enligt kvittens för 1753.För år 1754 synes även större delen av 

nomaderna från Jukkasjärvi och Enontekis ha betalat sin beteslega att 

döma av mantalslängden över de svenska "lappar som ligger med deres 

Rein paa Tromsöe fogderies Fielde"(Dok II s.334).Detta gör den norske 

fogdens uppgifter,att tornesamerna skulle undandragit sig skattebe

talning, tv eksamma. Et t fullständigt svar på denna fråga skulle ges ef

ter en systematisk ,genomgång av såväl norska som svenska räkenskaper. 

Det förtjänar att här slutligen påpekas att förutsättningarna för de 

näringsmässiga problem av praktisk natur som förekom,uppstod i och 

med att fjordarna började koloniseras under tidigare hälften av 1700-

talet.Samma konstaterande kan självfallet göras när det gäller utveck

lingen i den svenska lappmarken. 

Därmed lämnar jag 1750-talet och flyttar perspektivet ett 90-tal år 

framåt i tiden. 

1 Situationen vad beträffar relationerna mellan olika samegrupper 
i Finnmarken och deras olika näringsmässiga intressen och krav un
der 1700-talet har Tönnesen behandlat piLett över.skådl-igt och in
tressant sätt (s.56ff).Se även Cramers synpunkter,1970 s.94. 
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7.5 Mitten av 1800-talet 

I Enontekis domböcker från ungefär 1760 till 1810 nämns ingenting om 

att det skulle råda några problem på sommarbetesområdena.Inte heller 

är någon skrivelse noterad från amtmannen i Tromsö eller andra norska 

myndigheter,som skulle tyda på uttalade konfliktsituationer."^ 

Från början av 1830-talet börjar klagomålen med allt större frekvens 

dyka upp i domböckerna.Ex 1832.Lappar som på sommaren uppehålla 

sig vid de norska stränderna ofta lida men och orättvisa av norska 

invånare;anhöll att medelst domhavandes åtgärd erhålla upprättelse 

för dessa olagligheter.Men Rätten kunde sig inte befatta med sådant 
2)  

mål,utan borde klagande vända sig till ort och ställe...11 

Konflikterna blev allt fler under 1830-talet mellan de svenska noma

derna och de norska bofasta och "en värklig lappfråga börjar uppstå 

som nödvändiggör myndigheternas ingripande..."(KB Wiklund,1908 s.95). 

I en skrivelse från amtmannen i Tromsö till det norska justitiedepar

tementet 1841 sammanfattas problematiken på följande sätt: 

När befolkningen var mindre både i nordliga Sverige och detta Amts 
kuster var anledningarna till konflikter mellan nybyggare och fin
ner (lappar) små.Lapparna kunde nästan ohindrade dominera området. 
Men efterhand som befolkningen växte blev det fler anledningar till 
tvister.Och dessa har under senaste åren ökat starkt i antal på 
grund av att Lapparna sluppit rovdjur,sjukdomar,flen,snöskred,men 
mest beroende på att man slutat vakta renarna.Oaktat det alltid va
rit tvistigheter mellan fastboende och Lappar,så har detta sista 
betytt mycket.Hjorden får själv söka sig ner till kusten och sena
re kommer Lappen.De bofasta har svårt att få någon ersättning för 
skador och självpantar då skadan genom att skjuta renar.Då blir det 
ofta bråk. 

Här finns i stort sett allting med vad beträffar den norska synen på 

problemet. 

Den första april 1843 tillsattes den första i raden av svensk-norska 

lappkommissioner.Året efter utkom dess betänkande som byggde på in

tervjuer med berörda personer samt undersökningar av skilda slag. 

I protokollet över förhandlingarna i Muonionaniska och Karesuando i 

1 Se Dok II s.lll ang. "Voldsamheter i Balsfjorden 1815 og 1817". 
2 Syftar på ett bråk vid Balsfjorden i juni 1831.Dok II s.115» 
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mars 1844 kan hämtas upplysningar som i någon mån kompletterar amt-

mannens redogörelse.Tolk och föredragande för kommissionen om förhål

landena i Enontekis var förre kronolänsmannen i Enontekis E U Grape. 

Hans redogörelse sammanfattar väl vad som framkommer av de olika vitt

nena. 

I fråga om tiden för flyttningen föreligger inga skillnader jämfört 

med 1750-talet inte heller i fråga om de trakter som utnyttjades. 

De flyttande hushållen hade de senaste 20 åren ökat från 70 till ung. 

100.Antalet renar hade inte stigit i samma mån på gr.a svåra vintrar, 

misslyckade kalvningar,vargangrepp och åverkan från människor(jfr. 

amtmannens skrivelse från 1841).Antalet renar per hushåll beräknades 

till högst 200 och totalantalet till något mellan 15-20 000. 

Ifråga om den norska bebyggelsen nämns i fallet Balsfjorden (se fig 7.4) 

att bosättningar tillkommit på 3-5 mils avstånd från kusten och på 

eidet mellan Bals- och Ulsfjorden.Härigenom har flyttningsvägar bli

vit avskurna.Beträffande situationen längst in i Balsfjorden,Sör-

och Nordkjosen sägs: "...där vägen förut gått på stranden,blivit till 

den grad tillspärrad,att de med deras rendjur måste begagna sig av 

ebben och sålunda beträda själva sjöbotten för att kunna färdas för

bi inhagarna"(Dok II s.55).De flesta ömsesidiga klagomålen är också 

från Balsfjorden. 

De bofastas klagomål gäller skador på åker och äng samt skog genom 

otillåten nävertäkt (nävern brukade säljas till de bofasta I).Nomader

na å sin sida klagade över att deras renar olovligen sköts dels i 

slättlandet men även i fjällen.Denna typ av klagomål hade kraftigt 

ökat under de senaste 15 åren (=ung.sedan 1830). 

Grape menade vidare att renarna inte vaktades sämre än tidigare.Ren

ägarna var helt enkelt tvungna att valla renarna till följd av de stän

diga klagomålen och genom att bosättningar ofta stoppade vägen.Under 

de senaste 10 åren hade dock förekommit kalla somrar,då renarna sökt 

sig ner till slättlandet utan att renägarna kunnat hindra det.När det 

gällde skadeersättningar menade Grape,att de borde läggas kollektivt 

på de inom en socken eller större distrikt vistandes nomaderna. 

Den i kodicillen fastställda beteslegan hade inte uttagits vare sig 

i Norge eller Sverige med något undantag.Slutligen framhöll Grape 
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att karesuandosamerna inte flyttade till Norge för fiskets eller han

delns skull.De allra flesta hade full sysselsättning med sina renar, 

vilket inte hindrade att man även bedrev handel och införskaffade livs

förnödenheter . 

Vittnesmålen från de norska nybyggarna visade bl a att ägorna sträckte 

sig tvärs över de dalar som tidigare varit obebyggda flyttléder.Det 

var nödvändigt att noga vakta renarna vid passagen över dessa ställen. 

Från de bofasta kom även samstämmiga vittnesmål om den under de senas

te åren alltmer spridda bebyggelsen upp i angränsande dalar,som för

ut varit flyttleder,vilka samerna utan besvär kunnat begagna.När de 

närmade sig fjorden kunde de inte undvika att komma i kontakt med de 

bofastas ägor.De bofasta liksom de svenska vittnena menade att de 

flesta bråken ägt rum vid Balsfjordbottnen. 

Undersökningarna i de sydligare lappmarketna ger en helt annan bild. 

I ex Gällivare framkom att endast en del samer flyttade ner till kus

ten. Renarna stannade vanligen i fjällen i närheten av riksgränsen. 

Några större problem i kontakten med de norska nybyggarna förelåg in

te och man ansåg inte från något håll att en särskild reglering av 

renbetet var nödvändig(Dok II s.87). Liknande svar erhölls från Lyck-
1) 

sele och Sorsele i Västerbotten(Dok II s.77ff).Vittnesmålen från Juk-

kasjärvi ger dock samma bild som i Karesuando(Enontekis). 

Man kan alltså sammanfattningsvis konstatera att renbetesproblemet 

kulminerar i tornesamernas sommarbetsområden för att minska 

mot de sydligare lappmarkerna.Orsakerna till det är att söka i det 

förhållandet att i Torne lappmark,! notsats till de sydligare lapp

markerna ,dominerade den helnomadiserande fjällrenskötseln.Detta i kom

bination med de naturgeografiska förhållandena tvingade i stort sett 

samtliga nomadhushåll att utnyttja sommarbeten i Norge långt ifrån 

1 De motsvarande norska Bvaren på de av kommissionen utsända frågor
na återfinns i Dok II s.96ff. 
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riksgränsen,vilket medförde en ständig kontakt med den snabbt ökande 

bebyggelsen i de områden,där tornesamerna sedan lång tid tillbaka 

uppehållit sig utan problem. Skillnaden mot situationen vid mitten 

av 1700-talet är alltför uppenbar för att nödvändiggöra en närmare 

belysning.Kodicillens bestämmelser kom till i en tid när såväl ren

näringen som den norska bebyggelsen var av en omfattning att den till-

lät ett gemensamt utnyttjande av de omstridda områdena inom Troms 

amt litan alltför stora konfrontationer.På 1740-talet, kunde man inte 

förutse den expansion som skulle komma att ske inom såväl den norska ko

lonisationen som tornesamernas rennäring."^ 

7.5.1 1852 ÅRS GRÄNSSPÄRRNING 

Diskussionen om renbetesproblemet inom tornesamernas sommarbetesom

råden har fr a förts mot bakgrund av den norska kolonisationens ut

bredning och den topografiska situationen. 

Avsikten med föreliggande avsnitt är att i korthet belysa effekterna 

av en gränsspärrning på det känsliga system som olika och angränsande 

lappbyars flyttningsmönster utgör.Det bästa exemplet är 1852 års gräns

spärrning . 

År 1852 komplicerades betessituationen i hög grad av att Ryssland för

bjöd norska samer att i fortsättningen utnyttja det invanda vinter

betet på den finska sidan av gränsen.Detta område utgjorde tidigare 

det norsk-finska s k faellesdistriktet,vilket slutgiltigt uppdelades 

1826.Från finsk sida ansåg man(=landshövdingen i Uleåborgs län) att 

renbetesmarkerna började bli otillräckliga.Den förnämsta orsaken var 

att det norska reninnehavet ökat kraftigt.Antalet djur som utnyttjade 

betet i Enare beräknades ha ökat från 50.000 1835 till 90.000 1840 

(Tegengren s.155).Denna fråga diskuterades på regeringsnivå under en 

lång följd av år utan att någon gemensam lösning uppnåddes,varför 

Ryssland slutligen ensidigt stängde gränsen.Norge svarade snart med 

1 Se även Cramér,Studier i renbeteslagstiftning s.94f 
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Fig 7.5 Riksgränser och amtgränser efter 1809 

ett reciprokt förbud (se fig 7.5). 

Situationen blev omedelbart prekär för kautokeinosamerna ,vars renhjor

dar expanderat kraftigt under de senaste decennierna.Den lödning man 

kom på var att flytta till Karesuando för att kunna registrera sig 

som svenska undersåtar och så fortsätta att utnyttja de finska vin

terbetena .Utflyttningen inleddes redan året därpå och under de när

maste åren fram till 1859 utflyttade 30 familjer med 140 personer 

och med ett reninnehav i storleksordningen 20.000 djurlèland de 30 

familjerna ingick några av de största renägarna.Utflyttningarna till 

Karesuando fortsatte in på 1870-talet. 

Vad som ytterligare lockade till en utflyttning var att man även i 

fortsättningen skulle få behålla sina gamla sommarbeten vid kusten 

i Reisen- och Kvänangenfjordarna.Dessutom var skatten lägre i Kare

1 Som en direkt följd av detta ökade karesuandosamernas samlade ren
innehav till omkring 40.000 djur .Se Kommissionens Indstilling 1859. 
Effekten på den svenska befolkningsstatistiken framgår ay fig 3.1. 
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suando^ och skolgången mindre(!)(Smith s.269). 

På grund av gränsspärrningen flyttade totalt 284 personer till Kare

suando och 26 till Skervöy(vid kusten) vilket motsvarade c:a 35% av 

Kautokeinos befolkning.Det totala renantalet uppgick till 25-30.000. 

Senare när Ryssland stängde gränsen även för svenska renar,1888åter

vände ett 60-tal personer samtidigt som flera stora renägare slog sig 

ner i Saarivuoma (Jukkasjärvi),vilket i sin tur åstadkom en viss ut

flyttning av saarivuomasamer söderut. 

Gränsspärrningen ledde till följd av utflyttningarna till spända re

lationer mellan Karesuando och Kautokeino liksom mellan Kautokeino 

och dess nordöstra granne, Karasjok. Ur finsk (Enontekis) synvin

kel blev kautokeinosamernas flyttning över dess område till Karesu

ando en belastning för nybyggarna och resulterade i ett flertal hö-

skadekonflikter ,vilka inte minst drabbade de svenska karesuandosamer

na (se 4.5.2).Det skall slutligen konstateras att gränsspärrningen 

var definitiv.De norska samerna förblev utestängda från finskt bete. 

7.5.2 RENBETESFRÂGANS BEHANDLING FRAM TILL 1883 ÅRS FAELLESLOV 

Denna översikt av lagstiftningsarbetets förlopp bygger på Prawitz^, 

Studier i renbeteslagstiftning kap 1. 

1844 års Kommittéförslag innehöll förslag som avsåg att komplettera 

1751 års kodicill och förbättra situationen inom Tromsö amt.Lagför

slaget kom dock inte att genomföras.De missförhållanden som kommissio

nen avsåg att rätta till fortsatte alltså.1857 togs frågan upp igen 

genom att Norge tillsatte en ny Lappekommission.Den skulle i första 

hand komma fram med förslag angående bestämmelser om renvaktning och 

principer för skadeersättning inom Finnmarks amt.I samband därmed 

gjordes undersökningar även i Tromsö amt.Inte heller detta kommitté

1 Ett annat problem som gjorde 1852 till ett olycksår för Kautokeino 
sammanhänger med det s.k. upproret i nov 1852.Den kommunala ekono
min belastades av underhållet för de mördades och fängslades barn. 
(Smith s.219ff).1852 var dessutom ett dåligt renår(flen). 
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arbete ledde till något beslut.1862 presenterade det norska inrikes

departementet ett förslag till en norsk-svensk renbeteslag.Det svens

ka svaret föranledde den norska regeringen att föreslå en ny norsk

svensk Lappekommission,vilken tillsattes i maj 1866.Dess lagförslag 

bearbetades och förelades 1871 års storting resp riksdag,där frågan 

föll.Återigen var det den norska regeringen som 1879 ännu en gång tog 

upp frågan.Efter riksdags- resp stortingsbehandling föll frågan;den-

na gång i stortinget.Den 6 juni 1883 kunde emellertid en förordning 

utfärdas rörande fde lappar,som med renar flytta emellan de förenade 

konungarikena Sverige och Norge.f Förordningen skulle gälla i 15 år 

men kom efterhand att förlängas till att gälla hela unionstiden(Pra-

witz,1970 s.ll). Ungefär samtidigt,1886, kom den första lagen angåen

de de svenska samernas rätt till renbete i Sverige. 

Sommarviste vid Lyngseidet i Troms amt. 

1 För en rättshistorisk översikt av de svenska samernas rätt till 
renbete i Norge hänvisas till Cramér,1970 s.89ff 
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Det skulle alltså ta 40 år att komma fram till en gemensam renbetes

lag (faelleslov).Samerna skulle vara berättigade att flytta från det 

ena riket till det andra och uppehålla sig i de trakter som man efter 

gammal sedvänja dittills gjort.De hade rätt till jakt och fiske i sam

ma utsträckning som landets invånare.Vistelsen i det andra landet tids

begränsades till maj-september.Fjällen i närheten av riksgränsen fick 

dock användas för bete året om.Vidare fastslogs rätten att använda 

de gamla flyttvägarna och "hava sådana vägar redan blivit... stängda 

,skola de genom statens föranstaltande åter göras för Lapparne till

gängliga. "(§5) En nyhet var genomförandet av en distriktsindelning i 

Troms amt.På betesområdena ansvarade renägaren för uppkomna skador 

och i de fall det var oklart vem som orsakade skadan skulle renägar

na inom distriktet gemensamt svara för skadan. 

I någon mån minskades den enskildes rörlighet genom distriktsindel

ningen. Antalet renar måste i förväg uppges inför länsman,vilken skul

le informera landshövdingen.Länsstyrelsen gavs härigenom myndighet 

att göra omdisponeringar och i händelse av risk för överfeelastning. 

"Skulle...amtman eller landshövding finna,att större antal renar är 

uppgivet för något visst distrikt än detsamma väl kan mottaga,har han 

att hänvisa det överskjutande antalet till närmaste distrikt eller 

område,där utrymme finnes..."(§7).Renägaren kunde sålunda hänvisas 

plats även om han i första hand skulle få vara på sitt gamla område. 

Renägarna tillhölls att noga bevaka sina renar för att så långt möj

ligt undvika skador.Förfarandet vid skaderegleringar fastslogs i de

talj i en lång rad paragrafer,10-18. 

Det stora utrymme som denna fråga upptar i lagtexten motsvarade väl 

den uppmärksamhet som skadeersättningsproblemet fick i kommissioner

nas undersökningar,i vittnesmål och inte minst i samtida litteratur."^ 

Bestämmelser utfärdades även för skador på renarna från de bofastas, 

sida(§19).Hundar skulle ex hållas bundna eller hindras att på annat 

1 Se ex Stockfleth,1848,Kundskab om Finnerne i Kongeriket Norge s.302ff, 
Laestadius,1836,0m Communicationen....,Rode,1842,0ptegnelser fra 
Finnmarken,von Düben,1872,0m förhållandet mellan Norrmän och lappar. 
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sätt ofreda renarna. 

Den stora skillnaden gentemot kodicillen är den betydligt större pre

cisionen och detaljregleringen av fr a skadeersättningen,på vilken 

punkt kodicillen är mer svävande.Detta förklaras av den i grund annor

lunda situationen på 1880-talet med avseende på utbredningen av fast 

bebyggelse son renantal.Med nödvändighet innebar faellesloven,som 

Crämér påpekar(1970 s.94)"ett stort steg nedåt för samernas rätt,som 

till skillnad från vad som är fallet i kodicillen-ställs i efterhand 

i förhållande till böndernas rätt."Ur norsk synpunkt innebar lagen 

att de bofastas situation förbättrades.Möjligheterna ökade att få ska

dor på åker och äng ersatta. 

Cramér påpekar slutligen(1970 s.94) att 1883 års faelleslov endast 

tar sikte på de renskötande samerna varigenom den "olyckliga klyv

ningen mellan olika samegrupper (renskötare-icke renskötare) får la

gens mäktiga och i detta fall ödesdigra stöd." 

7.6 Sammanfattning 

I detta kapitel har behandlats tornesamernas markutnyttjande på de 

norska sommarbeteslanden.I den politisk-historiska översikten belys

tes rennomadernas roll i det maktpolitiska spel som under 15- och 

1600-talen utspelade sig i de norra gränsområdena och vid ishavskus

ten.De nomadiserande samerna utnyttjades som grund för territoriella 

anspråkJ>e långvariga tvisterna fick sitt slut i och med 1751 års gräns

traktat mellan Sverige och Danmark-Norge.Samtidigt tillkom den förs

ta kodifieringen av samernas rättigheter,kodicillen.Den understryker 

samernas starka ställning i regionen och bekräftar den bild som fram

kommit i den tidigare framställningen. 

I motsats till vad som var fallet i de sydligare lappmarkerna vista

des i stort sett samtliga samehushåll i Torne lappmark i Norge under 

perioden maj-september vid mitten av 1700-talet.Tornesamernas sommar

betesområden fick alltså ta emot fler svenska samer och fler renar 

än någon annan del av Norge. 
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Den snabbt ökande kolonisationen i koihbination med den begränsade od

lingsbara ytan kom att prägla förhållandet mellan de svenska samerna 

och de bofasta vid fjordarna.De konflikter som uppstod på grund av 

skador på de bofastas egendom av renarna var vid mitten av 1700-talet 

av begränsad omfattning i relation till situationen in på nästa sekel 

Bidragande var givetvis även de,jämfört med senare tider,måttligt sto 

ra renhjordarna. 

De samer som flyttade till Troms och Senjens fögderi vid mitten av 

1700-talet torde ha varit den andra generationen samer som kom att 

uppleva problem med konkurrens om de för bete lämpliga områdena på 

näsen mellan fjordarna.Som framgick av exemplet Balsfjorden fanns av 

allt att döma ingen fast bebyggelse förel700.Likartat var förhållan

det vid de övriga fjordarna i området. 

Ett intressant drag hos bebyggelsen vad beträffar ägarstrukturen var 

det stora inslaget av samer med rötter i Enontekis.Deiolika former 

av samisk livsföring vid fjordarna inom Troms fögderi (böydelapp och 

buefinne) kompletterar bilden av tornesamernas näringsstruktur som 

den beskrivits i tidigare avsnitt. 

Den problemsituation som vid mitten av 1700-talet var hanterlig och 

av begränsad omfattning hade på 1840-talet blivit ytterst svårbemäst

rad för att bli alltmer konfliktladdad under de följande decennier

na. Antalet svenska renar hade flerdubblats men fr a hade den norska 

kolonisationen nått en omfattning som inte kunde förutses då kodicill 

tillkom. I stort sett överallt på de mer lättillgängliga delarna av 

sommarbetesområdena fanns folk och bebyggelse.De gamla flyttlederna 

befanns oftast avskurna av de bofastas ängar och åkrar.Ingenting var 

naturligare än att kontroverser uppstod där båda parter,var och en 

på sitt sätt,försökte hävda sina näringsmässiga intressen.Denna ut

veckling följdes med oro av främst de norska myndigheterna,vilka ock

så var de mest drivande och aktiva inom det Tändlösa1 kommittéarbete 

som vidtog 1843 och som 40 år senare utmynnade i 1883 års faelleslov. 
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Som exempel på vad en exeptionell administrativ åtgärd kan få för eff

ekter på olika angränsande lappbyar diskuterades 1852 års gränsspärr

ning mellan Norge och Finland(Ryssland).Betydelsen av denna åtgärd, 

liksom av andra gränsregleringar,måste ses mot bakgrunden av att det 

gamla Sameätnam var ett land utan gränser.En politisk gräns, blir så

lunda ett främmande och irrelevant element i den näringsmässiga struk

turen. 

Ur de beslutsfattandes synvinkel fanns det 1852 ett högst reellt skäl 

till gränsspärrningen,nämligen att renbetena började bli överbelas

tade (man gjorde i varje fall den bedömningen),samtidigt som man från 

vederbörande stats sida såg det som ett nationellt intresse att vär

na om de egna resurserna.Cramér (1970 s.92) uttrycker det sålunda: 

samernas rätt blev en rätt för staten.Detta synsätt kom att prägla 

1883 års faelleslov,vilken temporätt skulle ersätta kodicillen.Det 

innehåll som denna förordning gav dock fr a en sedan länge eftersträ

vad möjlighet att komma till rätta med de rådande problemen.Det är 

därför naturligt att faelleslovens innehåll i hög grad kom att domi

neras av bestämmelser för skadereglering och vad respektive part ha

de att iakttaga. 

Vårviste vid Ristinjaure i Könkämä lappby. 
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SLUTORD 

I den föregående framställningen har varje kapitel avslutats med en 

sammanfattande kommentar där de viktigaste resultaten och slutsatser

na poängterats.Därför avstår jag från att på ett fåtal sidor försöka 

åstadkomma någon slags total sammanfattning av den nu slutförda under^ 

sökningen. 

I stället känns det mera angeläget att ägna några rader åt frågeställ

ningar som inte närmare berörts samt att kommentera vissa problem av 

principiell betydelse. 

Från början var arbetet på denna avhandling mer inriktad på den all

männa utvecklingen inom Torne lappmark under kolonisationsepokén.Ef

ter hand har dock tyngdpunkten kommit att förskjutas mot frågor som 

mer specifikt rör rennomadismen.Därmed uppnåddes en större koncentra

tion i ämnesvalet och precision i målsättningen. 

Detta har i sin tur inneburit att diskussionen kring flera viktiga 

problem av utrymmesskäl måste anstå till ett senare tillfälle.Sålun

da har bebyggelsespridningens mekanismer inom Enontekis och Jukkas-

järvi endast berörts i förbigående.Intressanta frågor härvidlag gäl

ler exempelvis nybyggardynastiernas roll liksom det genealogiska och 

tidsmässiga sambandet mellan olika bebyggelseenheter och faser i be

byggelseutvecklingen. Även beträffande det närmare sambandet mellan 

kolonisationen av de norska fjordarna och de svenska nomaderna finns 

det flera frågor,vilka kräver ett noggrannare studium av norskt ar

kivmaterial för att ge säkra svar. 

Ett genomgående tema i avhandlingen är nomadernas relationer.När det 

gällt relationerna till nybyggarna inom den egna socknen konstatera

des att de konflikter mellan olika individer,som med varierande fre

kvens förekommit,varit näringsmässiga konflikter i första hand inom 

men även mellan näringarna.Det i grund goda förhållande som rått bygg
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de bl a på det ömsesidiga beroendet;mer eller mindre tydligt uttalat 

under olika faser av kolonisationsepoken. 

Detta är dock endast en sida av den totala relationsbilden.När det 

gäller samernas förhållande till och påverkan av statsmakten är det 

betydligt svårare att ge en samlad bild.Utöver vad som sagts i den 

tidigare framställningen är det inte min avsikt att här gå in på det

ta problem utan mer att belysa mitt eget synsätt. 

Vid sidan av det värderingsproblem som här kommer in är det fr a frå

ga om i vilket tidsperspektiv man betraktar ett händelseförlopp. 

I det "korta perspektivet" analyseras förloppets olika faser.Utfal

let och konsekvensen av en viss åtgärd eller händelse måste bedömas 

mot den historiskt-unika situationen.Det är alla de bakomliggande och 

svåråtkomliga faktorerna som bestämmer utfallet. 

Jag har följt rennomadismens förändring och relationer vid olika tid

punkter på så nära håll som källmaterialet tillåtit.Syftet har varit 

att komma åt så många som möjligt av de faktorer som bestämt utveck

lingens förlopp. 

De statliga och andra myndigheters åtgärder som härvidlag spelat en 

roll måste som sagt ses i sitt tidsmässiga sammanhang.De oförutse

bara långsiktiga konsekvenserna av olika beslut,ex beskattningsprin

ciper och kolonisationsbefrämjande åtgärder,som framträder i det lång

siktiga perspektivet,måste vidare betraktas skilt från vederbörande 

åtgärd eller beslut.Ett exempel får illustrera tankegången:Den sam

lade effekten av drygt 200 års kolonisation i lappmarken var för sa

mernas del,generellt sett,en väsentlig reträtt från rättigheter och 

ett en gång disponibelt territorium.Oavsett med vilka ögon man be

traktar detta förhållande,kan man inte koppla ihop det med landshöv

ding Graans strävanden på 1660-talet och 1673 års lappmarksplakat. 

Genom att i ett längre perspektiv betrakta ett större utsnitt av rum

met och/eller tiden kan en generaliserad total bild framträda.Rele
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vansen i denna bild är beroende av kunskapen om dess olika delar. 

När det gäller den samlade bilden av händelseutvecklingen i lappmar

ken i här berörda avseenden och tidsperiod har den hittills lidit av 

stora kunskapsluckor.I någon mån har väl denna brist minskats genom 

att kunskapen om ytterligare en del av lappmarken nu berikats.Ännu 

återstår dock en från gemensamma utgånspunkter utgående studie av ko

lonisationsförloppet i den nordiska lappmarken.En sådan skrift krä

ver en gemensam insats från såväl Sverige som Norge och Finland lik

som olika ämnesområdens utgångspunkter. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Wir betrachten hier ein Gebiet,das lange Zeit auf bestirnte Art für ein 

bestirntes Gewerbe genutzt wurde.Das Gewerbe,um das es sich handelt, 

ist jene Art der nomadisierenden Renzucht,die in älterer Zeit in der 

Torne Lappenmark betrieben wurde.Diese Rennomaden betrieben Renzucht 

in begrenztem Umfang.Die geringe Zahl zahmer Rene,die sie besassen, 

diente u.a. als Locktiere bei der Wildrenjagd und als Saumtiere.In der 

letzteren Funktion waren sie nicht zuletzt im 16.Jahrhundert für den 

Transport von Lappenmarksprodukten in die Küstensiedlungen von Bedeut

ung. Jagd und Fischfang spielten eine grosse Rolle für die Versorgung. 

Der Reichtum an Pelztieren wurde frühzeitig zum Hauptmotiv für das 

Interesse der Krone an den Siedlungsgebieten der Lappen.Der Pelzhan

del erreichte zu Gustav Wasas Zeit seinen Höhepunkt.Während des gan

zen 17.Jahrhunderts dienten Pelz und Fisch in verschiedener Form zur 

Entrichtung der Steuern. 

In der zweiten Hälfte des 17.Jahrhunderts tauchen dann die ersten Neu

siedler auf.Eine neue Situation war erstanden.Theoretisch kann man von 

einem beginnenden Konkurrenzkampf um die Naturreichtümer sprechen.Ört

lich konnten gewisse Interessengegensätze auftreten.Solange die Lap

pen nur in begrenztem Umfange Renzucht betrieben,waren sie nicht in 

gleichem Masse Nomaden wie bei der vollnomadisierenden Renzucht.Der 

Besitz einer nur geringen Zahl von Renen führte einen höheren Grad von 

Sesshaftigkeit mit sich.Jagd und Fischfang spielten in dieser Periode 

eine grosse Rolle.Aus der Sicht des Neusiedlers waren diese Gewerbe

zweige eine lebenswichtige Ergänzung zu der einzigen Form von „Land

wirtschaf t11 ,die betrieben wuede,nämlich der Wiesenwirtschaft.Diese 

war in erster Linie auf die Bereitstellung von Winterfutter für einige 

wenige Haustiere ausgerichtet.Die Nahrungserwersformen der Neusiedler 

wurden notwendigerweise extensiv.Das bedeutete,dass Lappen und Neu

siedler in grossen Masse gezwungen wurden,dieselben Ressourcen zu nut

zen.Der Staat versuchte,die Besiedelung zu stimulieren,während er gleich
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zeitig die Interessen der Rennomaden schützen wollte.Die Motive waren 

an und für sich völlig rationell,offenbären aber eine unzureichende 

Kenntnis der Lebensbedienungen in den Lappenmarken.Die Lappenmarkspo

litik war am Ende des 17.Jahrhunderts in hohem Grade vom Interesse 

des Staates an neuen Bergwerken geprägt.Anderseits wollte man den Lap

pen keine zu schweren Transportarbeiten aufbürden und sie dadurch aus 

dem Reiche vertrieben. 

Die Kolonisierung durch schwedische und finnische Siedler,zu der der 

Staat emunterte,ging aus versçhiedenen Gründen nur langsam vonstat

ten,obwohl die sogenannten Lappenmarksprivilegien,die im Lappenmarks-

erlass (lappmarksplakat) von 1673 gewährt worden waren,in einem neu

erlichen Erlass von 1695 erneut garantiert wurden.In dieser Zeit be

trug die Zahl der Neusiedlungen im gesamten Lappenmarksgebiet nur etwa 

ein Dutzend;die meisten von ihnen waren in der Torne Lappenmark gele

gen. 

1695 war ein wichtiges Jahr,das in verschiedener Beziehung als Beginn 

einer neuen Epoche bezeichnet werden kann.In diesem Jahr wurden,wie 

schon erwähnt,durch den zweiten Lappenmarkserlass die Rechte der Sied

ler präzisiert.Hinzu kam eine seit langem diskutierte Lappensteuerre

form.Die Steuerreform und die Bestimmungen des Lappenmarkserlasse un

terstrichen die starke Stellung der Rennomaden in den Lappenmarken. 

Selbst wenn eine gewisse Neubesiedlung in der Torne Lappenmark zu ver

zeichnen ist (Gemeinden Jukkasjärvi und Enontekis),kam die Kolonisa

tion in den übrigen Lappenmarken erst im späten 18.Jahrhudert ernst

haft in Gang.Wenn die Neubesiedlung somit noch in ihrem Anfangssta

dium steckte,gibt es anderseits viele Hinweise darauf,dass für das Ren-
» 

nomadentum in der Torne Lappenmark die erste Hälfte des 18.Jahrhunderts 

eine expansive Periode war.Die Tatsache,dass Jukkasjärvi und Enontekis 

von Kolonisteninvasion verschont blieben,die zu irgendwelchen Störungen 

hätte führen können,trug ebenfalls zur starken Stellung des Rennoma

den tums bei. 

Die herrschende merkantilistische Doktrin verstärkte das Interesse an 

dem weiten,aber relativ unbekannten Landstrich.Dieses Interesse kam 
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auf verschiedene Weise zum Ausdruck und trug dazu bei,dass die Mitte 

des 18.Jahrhunderts zu einer äusserst aktiven Perioden auch für das 

Rennomadentum wurde. 

In den vierziger Jahren des 18.Jahrhunderts wurden mit Dänemark-Nor-

wegen Grenzverhandlungen geführt.Diese führten zu gründlichen Unter

suchungen nicht nur der Grenzziehung,sondern auch anderer Sachverhal

te. Am wichtigsten für die Lappen war die Einsicht der Behörden,dass 

die Wanderungen der Rennomaden eine Natutnotwendigkeit darstellten. 

Diese Einsicht trug weitgehend dazu bei,dass im Grenztraktat von 1751 

das Recht der Lappen auf freie Wanderung über die Grenzen auch weiter

hin garantiert wurde. 

Wenn somit die Stellung der Rennomaden in der Region stark war,hatte 

die Kolonisation noch nicht das Ausmass erreicht,das sich die Staats

macht erhofft hatte.Die Hauptursache war der geringe Bevölkerungsüber-

schuss in den Küstengebieten.In Enontekis hatte sich die Zahl der Sied 

1er von sechs um die Jahrhundertwende bis zur Mitte der zwanziger Jah

re des 18.Jahrhunderts verdoppelt;bis zu den vierziger Jahren erhöhte 

sie sich auf 16.In der Gemeinde Jukkasjärvi war genau die gleiche Ent

wicklung zu verzeichnen.Fast die gesamte Zunahme beruhte auf innerer 

Kolonisation.Selbst wenn in der Besiedlung Fortschritte zu verzeich

nen sind,machten die Siedler nur eine Minderheit der Bevölkerung der 

Gemeinde aus. 

Die äusseren Lebensbedingungen der Siedler wueden im einzelnen durch 

das Lappenmarksreglement von 1749 definiert.Darin wurde eine klare 

Grenze zwischen den verschiedenen Gewrbeformen der Rennomaden und det 

Siedler gezogen.Ausgeprägte Interessengensätze waren kaum zu verzeich

nen, was natürlich einmal mit dem begrenzten Umfang der Kolonisation, 

aber auch mit den Bestimmungen des Reglements zu erklären ist. 

Gegen Ende des Jahrhunderts kam die Besiedlung der verschiedenen Tei

le der Lappenmarken ernsthaft in Gang,Die Siedler hatten auf verschie

dene Weise ihre Stellung gegenüber den Rennomaden gestärkt.Sie machten 

einen immer grösseren Anteil an der Bevölkerung der Gemeinden aus und 

erhielt oft einen unverhältnismässig grossen Einfluss im Häradsgericht 

1 Schwurgericht der untersten Instanz 
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Sie hatten nach und nach ihre Domänen erweitert und die Zahl ihrer 

Siedlungen vergrössert.Gewisse Probleme brachten die im Zusammenhang 

mit der Rückkehr der Rennomaden von ihren Sommerstellen im Herbst ver

ursachten Schäden an den Heuschobern mit sich.Der für die vorangegang

enen Perioden charakteristische starke Einfluss der Lappen hat spürbar 

nachgelassen.Die Beteiligung der Rennomaden bei Gebietsstreitigkeiten 

an den Häradsgerichten nahm stark ab,während die der Siedler entsprech

end zunahm.Das Rennomadentum erfuhr in einer Reihe von schlechten Jah

ren zwischen 1760 und 1780 durch Renkrankheiten und Wolfsangriffe ei

nen Rückschlag.Eine grosse Zahl von Lappen,besonders aus Jukkasjärvi, 

blieben aus diesem Grunde in Norwegen. 

Mit einiger Berechtigung kann das 18.Jahrhundert das Jahrhundert des 

Rennomadentums und das 19. das der Besiedlung genannt werden. 

Die Zahl der Siedlungsstellen vermehrte sich rasch in ganz Lappland. 

Durch den Friedenschluss von 1809 ging die Hälfte des Gebietes der 

Gemeinde Enontekis verloren,was aber für die Lappen zunächst ohne Be

deutung war.Selbst wenn die Zahl der Siedler zunahm,machten sie in 

den dreissiger Jahren des 19.Jahrhunderts in Enontekis nur ein Drit

tel der Bevölkerung der Gemeinde aus.In Jukkasjärvi ist die Situation 

die gleiche.In Verhältnis zu den Rennomaden wird eine gewisse Raum

not spürbar.Die Klagen der Siedler über der Rene der Lappen nehmen zu. 

Die meisten Landstreitigkeiten hingegen wurden zwischen Siedlern ge

führt, jedoch oft um Gebiete,die zuvor Steuerland gewesen waren und um 

die im 17.Jahrhundert die Lappen unter sich Zwiste ausgetragen hatten. 

Gegen die Neusiedlungen erhoben die Lappen jedoch so gut wie nie ir

gendwelche Einwände. 

Diese Zeit war keinesfalls eine Niedergangsperiode für die Renzucht. 

In Gegenteil,die Renherden nahmen stark zu und brauchten demzufolge 

neuse Weidéland.Aber das brachte grössere praktische Probleme mit sich. 

Schäden am Eigentum der Siedler mussten vermieden werden.Diese Probleme 

waren in den Gemeindesiedlungen leichter zu bewältigen,doch im norwe

gischen Sommerweideland nahmen die Konflichtirsachen-schnell zu.Um 1840 

besassen dei Enontekis-Lappen 10.000-15.000 Rene.25 Jahre später war 
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die Zahl nahezu 40.000 angestiegen,während gleichzeitig die norwe

gische Bevölkerung in den betreffenden Fjorden in gleichem Hasse zu

genommen hatte.Nichts war deshalb natürlicher als das Auftreten von 

Schwierichkeiten.Um diese aus dem Weg zu räumen,wurden im Laufe meh

rerer Jahre verschiedene einander ablösende Renweidekommissionen ge

bildeten den fünfziger Jahren des 19.Jahrhunderts brachte eine Sper~* 

rung der Grenze für norwegische Rene durch Russland Probleme für die 

schwedischen Lappen mit sich;denn die betroffenen Kautokeino-Lappen 

in Norwegen verfielen auf den Gedanken,sich als schwedische Staatsbür

ger registrieren zu lassén und ihre Wanderungen in der gewohntwn Wei

se fortzusetzen.Das brachte allerdings auf längere Sicht zusätzliche 

Spannung in das Verhältnis zu Finnland(Russland),weil die Siedler im 

finnischen Enontekis immer öfter über Schäden an den Heuschobern durch, 

wie man meinte,norwegische Rene klagten.Der komplizierten Sitiation 

wurde dadurch ein Ende gesetzt,dass Russland im Jahre 1888 die Grenze 

auch für schwedische Rene sperrte.Die Fläche im Troms Amt,wohin die 

schwedischen Nomaden zogen,wurde ebenfalls begrenzt,als man sich ei

nige Jahre nach der Unionsauflösung über eine endgültige Renweidekon

vention einigte.Die Unionsauflösung war jedoch nicht der eigentliche 

Grund,sondern die etwa 200 Jahre andauernden Gebietsstreitigkeiten 

zwischen norwegischen Siedlern und schwedischen Rennomaden der Gemein

den Enontekis und Jukkasjärvi. 

Wir haben somit die Geschehnisse seit dem 17.Jahrhundert über zwei 

Jahrhunderte hinweg verfolgt.Es wurden bestimmte charakteristische und 

grundlegende Züge dieser Entwicklung hervorgehoben.Zu Beginn der Peri

ode waren die Lappen die alleinigen Nutzniesser der Naturreichtümer 

in den Lappenmarken.Gegen Ende des 17.Jahrhunderts begann der Staat 

die Entwicklung durch verschiedene Massnahmen zu beeinflussen,um eine 

Kolonisation in Gang zu setzen,während andererzeits die Interessen 

der Lappen gewahrt werden sollten.Die verschiedenen Gewrbeformen ent

wickelten sich nach und nach und nahmen die Ressourcen stärker in An

spruch,was die Voraussetzung für den Konkurrenzkampf um diese bilde

te.Die Erkennung möglicher Konkurrenzsituationen wird durch andere 
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Faktoren,die in bestimmten kürzeren oder längeren Zeitabschnitten eine 

Rolle spielten,erschwert.Erstens veränderte sich das Rennomadentum in 

wesentlicher Hinsicht und wurde wegen des Anwachsens der Renheredn ex

tensiver .Damit änderte sich die Nutzung der Ressorcen.Diese Verände

rung geschah nicht auf einmal,sondern erstreckte sich über viele Jah

re. Sie kann kurz folgendermassen beschrieben werden:Die Renzucht in 

den nördlichen Lappendörfern ging vin einer älteren Form der Renhal

tung,die sich durch eine geringe Anzahl von Tieren auszeichnete und: 

die in grossem Masse durch Jagd und Fischfang ergänzt wurde,zu einer 

moderneren Form mit grösseren Renheredn und einem verringerten Bedarf 

an komplettierenden Gewrbeformen über.Zweitens hatten eine Reihe 

schlechter Jahre in der zweitrn Hälfte des 18.Jahrhunderts ihre Wir

kung auf die Renzucht.Andere Faktoren,die zu berücksichtigen sind,sind 

einmal die verschiedenen Massnahmen der Behörden und zum anderen der 

immer grössere Platzmangel auf den Sommerweidegebieten in Norwegen. 

Angesichts dieser Tatsachen kann nicht erwartet werden,dass die Kon

flikte und Konfrontationen,die zwischen den Nomaden und den Siedlern 

entstehen konnten,eindeutige Ursachen,Inhalte oder Eolgen für den einen 

oder anderen Gewerbezweig hatten. 

Im weiteren(Kapitel 2) wird eine Ubersicht über die Entwicklung und 

die Organisation der Besteuerung,die Bedeutung des Begeriffes „Steu

erland11 und den Hintergrund sowie die übrigen Aspekte der Ziele und 

Mittel der staatlichen Lappenmarkspolitik gegeben.Es handelt sich also 

um eine Zusammenfassung der legislativen und fiskalischen Vorausset

zungen für die Landnutzung.Das Kapitel wird mit einigen prinzipiellen 

Erwägungen über die nutzungsrechtliche Problematik abgeschloseen,die 

sich an folgenden Fragekomplex anschliessender hat das Dispositions

recht über die Ressourcen?Hatte das legislative Mileu,das vom Gesetzge

ber des Jahres 1690 geschaffen wurde,eine Wirkung auf das Verhältnis 

zwischen den beiden Gewerbeinteressen?Kann man somit unterscheiden, 

welche der denkbaren Konfliktsituationen durch das legislative Mileu 

bedingt unde welche eine Folge der Kolonisation als solche waren? 
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Verursachte der Lappenmarkserlass bzw. die Steuerreform Konkurrenz-

oder Konfliktsitiationen,die hätten vermieden werden können? 

Fragen dieser Art stellen sich natürlich in diesem Zusammenhang.Sie 

lassen sich jedoch nur schwer beantworten,so dass es sich hier ledig

lich um eine allgemeine Beurteilung handeln kann.Abgesehen davon,dass 

es keinen Sinn hat,darüber zu spekulieren,wie die Krone im 17.Jahrhun

dert hätte handeln oder nicht handeln sollen,kann man jedoch Überle

gungen über alternative Entwicklungslinien-sei es mit oder ohne Kolo

nisierung- anstellen.Die Antwort auf die gestellten Fragen hänht in 

erster Linie davon ab,ob man glaubt,dass die Kolonisierung eine Folge 

der staatlichen Stimulierungsmassnahmen war oder ob diese Massnahmen 

zumindest den Zeitpunkt für ihren Beginn bestimmte.Ich für meinen Teil 

glaube das nicht.Einerseits verlief die Kolonisierung in ihrer An

fangsphase nur zögernd,anderseits ist eine ziemlich grosse Streuung 

unter den verschiedenen Lappenmarken zu vergleictmen.Es muss aber be

tont werden,dass die Voraussetzungen für die Kolonisierung in den Lap

penmarken zum grossen Tei'1 in den Küstensiedlungen zu suchen sind. 

Die dort herrschende Gewerbestruktur ist wakrscheinlich entscheidend 

für die zeitliche Verteilung der ersten Siedlungsgründungen in den 

verschiedenen Lappenmarken gewesen,selbst wenn die rein naturgeogra

phischen Faktoren nicht unterschätzt werden sollten. 

Wer verfügte über die Ressourcen? 

Unter diesem Punkt sollen nur einige Kommentare zu de nutzungsrecht

lichen Verhältnissen gegeben werden.Es ist natürlich notwendig,eine 

einigermassen klaren Vorstellung von der nutzungsrechtlichen Situa

tion zu haben,bevor die verschiedenen Seiten der Landnutzung disku

tiert werden.Für die damalige Auffassung,von der man nach sorgfälti

gem Quellenstudium eine Vorstellung erhält,ist das Dispositionsrecht 

über die genutzten Ressourcen und die Tatsache,dass dieses im Prinzip 

nicht in Frage gestellt wurde,entscheidend. 

Hinsichtlich der legislativen und fiskalischen Voraussetzungen der 

Landnutzung ist festzustellen,dass der Gesetzgeber von einer Ressource

nutzung hauptsächlich durch die Lappen ausging und dementsprechend den 

Handlungsramen für die Siedler absteckte. 
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In Kapitel 3 wird das Material der Gerichtsprotokolle eingehend be

handelt ,wobei besonders Gewicht auf die Beispielhaftigkeit,die Klas

sifizierung und die Alalyse der zeitlichen Vorteilung des Materials 

gelegt wird.Die in diesem Kapitel gewonnen Ergebnisse bilden die Grund

lage für die weitere Darstellung vor allem in den Kapiteln 4 und 6. 

In Kapitel 4 wird der Charakter des Rennomadentums und sein Verhält

nis zur Kolonisierung zu verschiedenen Zeitpunkten beleuchtet. 

Zun Zwecke einer übersichtlichen Darstellung der Ereignisse wurde der 

lange UntersuchungsZeitraum in vier Teile,die den dynamischen Perio

den (1660-1709,1730-65,1780-1809,1840-79) entsprechen,aufgeteilt. 

Die Teilperioden werden zum Schluss auf eine Weise verglichen,dass 

die Veränderung in der Landnutzung im Hinblick auf die uns interes

sierenden Aspekte deutlichen werden.Die Ergebnisse bilden ihrerseits 

den Ausgangspunkt für die Thematik in den Kapieln 5-8. 

Unter anderen wurde folgendes festgestellt:Für die Lappen verloren 

im 18.Jahrhundert Fischfang und Jagd an Bedeutung,während der Bedarf 

an Weideland zunahm.Das hatte zur Folge,dass Konflikte mit der ex

pandierenden Kolonisierung gegen Ende des 18. und in der ersten Hälf

te des 19.Jahrhunderts häufiger wurden.Dagegen waren Konflikte zu Be

ginn des 18.Jahrhunderts nichtc sehr zahlreich.Gegen Ende des 18. 

Jahrhunderts machte das Rennomadentum eine spürbare Entwicklung und 

eine tiefgreifende Veränderung durch,was auch zu Veränderungen in der 

Landnutzung führte.Das Endergebnis dieser Veränderung- ist die voll-

nomadiseierende Gebirgsrenzucht,für die u.a. die alljährlichen Wan

derungen nach Norwegen charakteristisch sind. 

In rechtlicher Hinsicht veränderte sich die Situation der Lappen der 

Gestalt, dass die Ressoutcen,auf die sie zu Beginn des 18.Jahrhunderts 

eine Art Eigentumsrecht (auf Grund von Steuerleistungen an die Kro

ne, skattemannarätt) hatten,gegen Ende des 18.Jahrhunderts in den Be

sitz der Krone übergingen.Das bedeutete,dass der Staat sich zum Ei

gentümer der Ressourcen machte,wobei jedoch das Nutzungsrecht der 

Lappen nicht in Frage gestellt wurde.Auf lange Sicht konnte das je

doch von Bedeutung sein.Heute fordern die Lappen mit Nachdruck das 

Eigentumsrecht an Land und Wasser in den Lappenmarken.Diese Forder-
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ungen werden vom Staat zurückgewiesen,wobei man sich darauf beruft, 

dass der Staat sich bereits im 18.Jahrhundert das Eigentumsrecht an 

den Ressourcen verschaffte. 

In Kapitel 5 wird die Geschichte der Lappensteuer behandelt.Gemäss 

der Lappensteuerreform von 1695 wurde diese als Kollektivsteuer von 

jedem Lappendorf erhoben.Dieser ein für allemal festgesetzte Steuer

betrag wurde auf die Steuerpflichtigen om Dorf verteilt.Wenn sich 

die Zahl der Steuerpflichtigen aus irgendwelchen Gründen verringerte 

oder erhöhte,änderte sich dementssprechend auch die Steuerbelastung 

für den einzelnen.Die Entwicklung im 18.Jahrhundert zeigt,dass sich 

die individuelle Steuerbelastung ungeachtet der zahlenmässigen Ver

änderung der Steuerpflichtigen verringerte.Die individuelle Steuerbe-

.astung der Lappen wurde also geringer,was zeigt,dass der schwedische 

Staat die Lappen nicht in erster Linie als Steuerobjekte ansah,son

dern dem voni ihnen newerkstelligten Transport von Handelswaren zwisch

en dem Eismeer und dem Bottnischen Busen sowie von Lapplandsprodukten 

grössere Bedeutung zumass.Die Steuerbelastung der Siedler war im 

Durchschnitt zwei- bis dreimal und die der Bauern in den Küstenregio

nen acht- bis zehnmal höher. 

In Kapitel 6 wird die sogenannte Steuerlandeinteilung (skkatelandsin

delning) behandelt.Diese Einteilung,die für eine Nomadenkultur etwas 

Natürliches ist,stellt eine Aufteilung der Ressourcen in Fisch- und 

Jagdgebiete und Weideland dar.Der Besitz von Steuerland war also ein 

wesentliches Charakteristikum für die Wirtschaftstruktur der Renno

maden.Deshalb verdient die Tatsache Interesse,dass diese Landeintei

lung in der Torne Lappenmark gegen Ende des 18.Jahrhunderts war eine 

Folge der Vergrösserung der Renherden,die die Lappen besassen. 

Es wurde praktisch unmöglich,das Steuerland weiterhin auf eine be

stimmte festgelegte Weise zu nutzen.Gleichzeitig verringerte sich die 

Abhängigkeit von Gewrbeformen wie Jagd und Fischfang,weil die Rene 

immer mehr Zeit in Ansprunch nahmen.Die Steuerlandauflösung ist auch 

ein Beweis dafür,dass sich das Rennomadentum in der Torne Lappenmark 

in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts stark veränderte.In den 
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südlichen Lappenmarken wurde die Steuerlandeinteilung bisin die Mit

te des 19.Jahrhunderts beibehalten.Das findet seine Erklärung darin, 

dass die Lappen im Norden eine sogenannte vollnomadisierende Gebirgs-

renzucht und im Süden eine halbnomadisierende Waldrenzucht mit einer 

geringeren Anzahl von Renen und einem grösseren Anteil von Jagd und 

Fischfang betrieben. 

In Kapitel 7 werden die Wanderungen der Nomaden nach Norwegen disku

tiert,wobei das Hauptgewicht auf die Wirkungen der im 19.Jahrhundert 

stark ansteigenden norwegischen Kolonisierung bei gleichzeitiger star

ker Zunahme der Renheredn der schwedischen Lappen gelegt wird.Auf 

Grund der topographischen Situation in den norwegischen Fjorden steht 

nur ein schmaler Landstreifen zwischen dem Wasser und den steilen 

Berghängen für Weidewirtschaft und Ackerbau zur Verfügung.Es sit da

her natürlich,dass es im 19.Jahrhundert häufig zu Konflikten zwischen 

Lappen und Siedlern kam. 
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