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ABSTRACT 

This dissertation on the forest Sami deals with their society transformation 1650–
1800. Among the general public the forest Sami are not as well known as the mountain 
Sami. Some research on the forest Sami has been conducted, but then in contexts 
where the mountain Sami research part has been in the foreground. The dissertation 
shows that the forest Sami had control of the development of their industries. The 
forest Sami of Arvidsjaurbyn (the forest Sami community in Arvidsjaur) were actors 
on an economic, social and societal level in Arvidsjaurs socken (the parish of 
Arvidsjaur), founded by the Swedish state in the beginning of the 17th century. Around 
1800 the forest Sami’s position was to be weakened due to government measures, 
among other things. 

The dissertation is a source study whose results have been brought together, ana-
lysed, generalised and discussed. The primary area of investigation consists of the then 
existing Arvidsjaurbyn in Pite lappmark (the Sami region of Pite). With regard to eco-
nomic and societal changes, comparative studies have been made of the forest Sami 
neighbours in the south, Uhmeåbyn (the forest Sami community in Ume lappmark), 
and the neighbours in the north, Jokkmokk and Sjokksjokk (forest Sami communities 
in Lule lappmark). 

Arvidsjaurbyn is unique as a research object, since the community consisted of no 
other Sami category but the forest Sami. As forest Sami they had cooperated under 
private management with each other and communicated with the state and the church 
for more than one hundred years before the first settler arrived (in 1757). It was a par-
ish and an ecclesiastical, juridical and administrative area of its own. 

Traditionally the forest Sami have been dependent on three industries, namely fish-
ing, hunting and reindeer husbandry. Around 1650 hunting and fishing were most 
important. In the 18th century the reindeer herding came to be dominant and re-
shaped these industries. They divided their lappskatteland (Sami taxation areas) and 
the reindeer herds increased in size. At the same time the Sami community was organ-
isationally and socially changed. They showed that they could handle important issues 
in the encounter with the state and the church. The forest Sami were a part of the ec-
clesiastical context. Forest Sami lay assessors successfully defended the Sami commu-
nity’s industries at the district court sessions. Last but not least their trade developed. 
The economic differences among them were not great and the internal solidarity in the 
Sami community was strong. Arvidsjaurbyn was a Sami community with a considera-
ble population increase 1750–1800.  

From the 1750s up till 1800 the Swedish state’s policy vis-à-vis the Sami became in-
creasingly clear; the forest Sami ought to pass on to the agricultural industry. It was 
apparently thought that the forest Sami’s industries were less worth and that they 
could be sacrificed. The forest Sami did not let themselves be convinced, however, to 
adhere to this state request. Around 1800 the administration of lappskatteland came 
to be moved from the local district court to the county administrative boards, which 
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was a considerable adversity for the forest Sami’s development potentialities. Howev-
er, the forest Sami in the Arvidsjaur community still exist today. 

 

Keywords: source study, forest Sami, forest Sami community, fishing, hunting, reindeer husbandry, reindeer 

herding, transition, Sami taxation area, population increase, local district court, actors on an economic, 

social and societal level, Forest Sami lay assessors, county administrative board, Swedish state, church.  
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SAMMANFATTNING 

Denna avhandling om skogssamerna behandlar förändringarna i deras samhälle 
1650–1800. Bland allmänheten är skogssamerna inte lika kända som fjällsamerna. En 
del forskning om skogssamerna har genomförts men då i sammanhang där den fjäll-
samiska forskningsdelen legat i förgrunden. I avhandlingen påvisas att skogssamerna 
hade kontroll på utvecklingen av sina näringar: De var därmed aktörer på en social och 
samhällelig nivå i samebyn, Arvidsjaurbyn. Omkring år 1800 skulle denna ordning, på 
grund av statliga åtgärder, komma att försvagas.  

Om vi hade kunnat besöka Övre Norrland omkring 1650 skulle vi ha träffat på 
skogssamer från Kemi lappmark i öster ned till skogslandet som omger Ångermanäl-
ven och dess biflöden i söder. Deras område gränsade mot fjällterrängen i väster och 
de uppodlade kustbygderna i öster. I dessa milsvida skogsområden var skogssamerna 
inbyggarna medan området säsongsvis nyttjades av kustbönderna för fiskets skull och 
av fjällsamerna för dess vinterbetesmarker. Skogssamernas kärnområde av idag utgörs 
av Arvidsjaurs och Malå kommuner med utlöpare in i Arjeplogs, Jokkmokks och Gälli-
vare kommuner. 

Avhandlingen är en källstudie om skogssamerna 1650–1800. Källorna består av 
domböcker, skattelängder, befolkningstabeller, kyrkböcker, visitationsprotokoll och 
avräkningsböcker. Skogssamerna har studerats ned på individnivå varefter resultaten 
sammanförts, analyserats, generaliserats och diskuterats. Redan tidigt i avhandlings-
arbetet stod det klart att lappskattelandet var en viktig del när förändringar i skogs-
samernas samhälle skulle undersökas. Undersökningsområdet omfattar dåvarande 
Arvidsjaurbyn i Pite lappmark där jämförande studier, med avseende på ekonomiska 
och samhälleliga förändringar, har gjorts med skogssamegrannarna i söder, 
Uhmeåbyn, och grannarna i norr, Jokkmokk och Sjokksjokk. Arvidsjaurbyn är unik 
som forskningsobjekt eftersom byn bestod av enbart skogssamer. Som skogssamer 
hade man i egen regi samarbetat med varandra och kommunicerat med stat och kyrka 
i över hundra år innan förste nybyggaren anlände. Den var egen socken och eget kyrk-
ligt, rättsligt och administrativt område. Marknaden i Arvidsjaur var av gammalt da-
tum och under 1700-talet kom marknadshandeln att utvecklas. 

Mot slutet av 1600-talet kom den fjällsamiska nomadismen att sätta sina spår i vin-
terskogslandet. Under första halvan av 1700-talet kom skogssamerna att stämma fjäll-
samer inför tinget för betesintrång. Dessa avtog avsevärt fram till 1800. Den fjäll-
samiska rennomadismen kom ändå inte att påverka skogssamerna särskilt mycket. De 
blev viktigare som skogssamernas förebilder för hur man ökar numerären i sin ren-
hjord. Under 1750-talet inleddes en mer omfattande kolonisation av lappmarkerna. 
Arvidsjaurbyn blev den sista av de svenska lappmarkernas skogssamebyar som koloni-
serades (från och med 1757). Skogssamerna i Åsele, Ume, Pite och Lule lappmarker 
påverkades olika mycket av nybyggarnas intåg. Efter 1750 kom de flesta av skogs-
samernas lappskatteland i Uhmeåbyn i Ume lappmark att gå förlorade till nybyggarna 
med den påföljden att Uhmeåbyn (nuvarande Lycksele kommun) i praktiken hade 
upphört omkring år 1800. Skogssamebyarna norr däremot utvecklade sina näringar. 
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Dit hörde Arvidsjaurbyn som ännu finns kvar (nuvarande skogssamebyarna Malå, 
Mausjaur, Östra Kikkejaur och Västra Kikkejaur). Förklaringarna till denna förmåga 
till överlevnad är onekligen intressanta. Skogssamerna har traditionellt lutat sig mot 
tre näringar nämligen fiske, jakt och renskötsel. Omkring 1650 dominerade jakt och 
fiske. Under 1700-talet kom renskötseln att bli dominerande. I den förändringen gick 
skogssamerna sin egen väg. Efter 1750 började man dela på lappskattelanden och ren-
hjordarna ökade i storlek – en hållbar näringsutveckling som blev starten för näringen 
av idag. Arvidsjaurbyn var en av samebyarna med en befolkningsökning 1750–1800. 
Nybyggarna i Arvidsjaur kom inte att påverka skogssamernas näringar på ett allvarligt 
sätt förrän efter år 1800. 

Samtidigt omvandlades skogssamernas samhälle och man såg till att behålla sitt in-
flytande på olika arenor. Skogssamerna var en viktig del av det kyrkliga samman-
hanget, skogssamiska nämndemän försvarade med framgång deras näringar, de visade 
att de kunde hantera viktiga frågor i mötet med staten. De ekonomiska skillnaderna 
dem emellan var inte stora och den inre sammanhållningen i samebyn var stark. I 
avhandlingen konstateras att skogssamerna var aktörer, inte offer. De hade därmed en 
maktposition att hantera framförallt i sina näringsfrågor. Att det var så berodde på 
deras förmåga till självorganisering och självstyre. 

Den svenska staten formade Arvidsjaurbyn som en administrativ enhet från 1600-
talets början och in i 1700-talet och ska under 1700-talet ses som en strukturell makt-
faktor. Reformen av lappskatten genomfördes 1695. Under 1740-talet ändrades förut-
sättningarna för fattiga samers flyttningar till den av svenska bönder bebodda botten-
vikskusten. Nu krävdes att de hade ett arbete dit de kom och att flyttningen skulle vara 
reglerad hos myndigheterna i avflyttnings- och inflyttningssocknen. Under inledning-
en av 1750-talet drogs gränsen mellan bönderna vid bottenvikskusten och lappmarken 
upp. Den innebar framförallt att det nu var slut med kustböndernas fiskefärder till 
sjöarna i lappmarkerna. Dock: Under senare delen av 1700-talet utvecklades den 
svenska statens ståndpunkt om skogssamernas näringar att de borde övergå till jord-
bruksnäringen. Skogssamerna lät sig dock inte övertygas. Först senare, in på 1830-
talet, kom skogssamer i Arvidsjaurbyn, att i någon omfattning, bli nybyggare. En stat-
lig negativ makt i betydelsen att det blev en betydande motgång för skogssamerna 
genomdrevs in på 1800-talet då lappskattelandsärenden flyttas från det lokala tinget 
till länsstyrelserna.  

Ändå var tiden fram till år 1800 gynnsam för skogssamerna. Det århundrade som 
följde skulle komma att innehålla stora och svåra utmaningar som inte blev mindre av 
att skogssamernas inflytande, på grund av statliga åtgärder, skulle komma att minska. 
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EKTTIJGIESUOS 

Sammanfattning	på	umesamiska	

Dáhta doktårbargguo lúvletjij bijrra sijttá tjielgastit syöbradahkan virduodiemiev 
1650–1800 tjuöhtiejäbij gaskasne. Lúvletjij viessuomvyjjarh eäh almatjijste leäh aktta 
åhppásh guh váriegij vyjjarh. Múvtieme uhtsadiebmie leä gujt dahktuvvame valla 
dalluojge váriegij ienabe guh lúvletjij viessuome leä guövddielisne urrame. 

Jis máhttiet lúvlijmeh mannat Bijjie-Nuorttalándasne 1650 lúhkien bájkiesne 
lúvlijmeh gávnadame Giebmasámieniednaman lúvletjijgújme luldnie, juhkh vumat-
lándasne vyössan, jah sämij dan lándasne juhka gidd’ Jeanoen jah dan lijggietjätsij 
gujga ållá. Jilliele dan dáhvuon leä bijjielándda jah lúvlielde jis mierradáhvuoj búnd-
dedädtjij åhkierh. Dajn vuavdnájen vijđies vumadahkijne lúvletjh vyössan. Jábien äjgij 
mehte búndh dáhvuojde guelleman dehte ednen jah váriegh jis dálvvieguohtuoman 
dehte. 

Lúvletjij guovdátjedáhvuo gåvdnije údne Árviesjávrien jah Málágan kommuvnijne 
jah dassa lissiene iednamah ájáj Árjepluovien, Jåhkåmåhkien jah Jiellevárien 
kommuvnij sissnie. 

Dáhta doktårbargguo leä gåldijeuhtsadiebmie lúvletjij bijrra jäbijne 1650–1800. 
Gåldijieh leäh duobmuogirjieh, skáhttietsiehkuodissah, viesáttjållash, jessembuörddi-
egirjieh jah åsiestemegirjjieh. Uhtsadiebmie leä dáhktuvvame gidd’ vihtties almatjij 
rájjáje jah die leäh áj miŋŋiele sjadduoh såpkatuvvame jah nålggastemijne åbbaláhkáje 
giehtjadallatuvvame. Juo árrade uhtsademebarguosne däjđuv, lij ge åhpies gúktie 
skáhttielándh lijjen ájnas åssie lúvletjij syöbradahkan virduodemij jessemijste. 

Muv ájdnasummas uhtsademedáhvuo leä dållatje Árviesjávrien tjeälddie Byöhđa-
man sámieniednamisne. Leäb ájáj bednegevyrrarij jah syöbradahkan guohtáje lúv-
letjijde årjiene jeäbddastallame, Ubmejentjieldiesne, jah kránnájde nuortane, Jå-
hkåmåhkien jah Sjuokksjåhkån tjieldijne. 

Árviesjávrien tjeälddie leä ájdnalágátje uhtsademesuörggiene, júhte tjieldiesne lijjen 
gájks lúvletjh. Lúvletjh ednen jijtjase vuögijde akttane barggat jah stáhtijne jah gïrku-
ojne guvlatallat bijjiele tjuöhtie jábieh uvddale guh vuostas búndh búhten. Tjeälddie lij 
jijtjase suaknnuo, gïrkkuo-, diggie- jah tjudtjatusdáhvuone. 

1750 jäbij ájgien älgij vijđies iednamválddiemedåjbma sämij dáhvuojne. Árvie-
sjávrien tjeälddie sjaddij miŋŋijmus lúvletjij tjieldijste sámieniednamisne, gússnie 
dahta dahktuvvij. Sjeltien, Ubmejen, Byöhđamen jah Julevun sámieniednamijne 
stuövies urratahkh lijjen vádnásh. Miŋŋiele 1750 lúvletjij skáhttielándh Uhmebïvdna 
(Ubmejen Tjeälddie) Ubmejen sámieniednamisne byöjsstan uđđastubij tseggemij 
dehte, mastie sjaddij júhte Uhmebïvdna (dálátje Lïkssjuon kommuvdna) lij tjeälddiene 
nåhkame 1800 tjuöhtiejäbij bijrra. 

Lúvletjij tjieldijne jis jielátissah nïnnuostuvvijeäh. Dajdde guvlij Árviesjávrien 
tjeälddie juhka villie údnek leä báhtsáme (Mávasjávrrie, Luvlatje jah Jilliebe Gieh-
kure). Dassa lij dáhta vuođđuone ahtie lúvletjh ärbij tsaggie, nammadum guöllie- jah 
návddiebïvduojne jah båtsuojsuojtuojne, vyössan. 1650 jäbij äjgijne lijgan bïvdduo jah 
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guelleme åjvviejielátissane jah 1700 tjuöhtiejäbij ájgien sjaddij båtsuojbargguo mier-
riedijjiene jah bájdnagúdij sagga sijjij viessuomvyjjarijde. Dan virduodemesne lúvletjh 
välljejijjen jijtjase tjåvddiemijde.  Skáhttielándijde juogadeäh jah dan miŋŋiele ieluoh 
stuorránin Árviesjávrien tjeälddie lij tjieldij gaskasne aktta, gússnie vuojnuos ål-
bmagestuorruome sjaddij ájggiegaskasne 1750-1800. 

Lúvletjij syöbradahka jietjátuvvij dan mehte guh lägedijjen júhte bájdniemefábmuo 
bätsij sijjije. Lúvletjh lijjen åssiene gïrkuoste jah gïrkuon vyjjarijste, sämij dålmanjh 
(tålmannijh) gähtten buoragikta jijtjase jielátissijde. Vuösietijjen júhte mähtten dåj-
madit dárbuoj mehte stáhtijne jah gïrkuojne jah ájnasikta sïhttáh úvdiedit åsiesti-
emiev. Ekonomijjasne eäh lama juogdish nåv stuorráh jah tjeälddie lij sisŋielde geävrra. 

1750 lúhkien jäbij rájieste gidd’ 1800 kruvnan dahkuoh sämij vuösstie Sverjesne 
byjkkasissa sjedden, júhtie lúvletjh byörrijeäh sjaddat iednamberggijiene. Ussjadellen 
máje júhte lúvletjij viessuomtjeärdda lij úhtsiebe árvuoste jah udtja dan dehte 
byöjsstat. Valla lúvletjh dassa idtjen mivvah eäh geän tjuovuoh mab guhtjadijjen. 1800 
tjuöhtejábien rájjáje lúvletjh úvdiedellen Árviesjávrien tjieldien jielátissijde ja sämij 
ålbmage stuoruoj. 

Miŋŋiele gújt, lahkabisne 1830-lúhkien ájggáje, lúvletjh múvtieme mierráje sjedden 
hiejmánij iejgádiene. Viehka vuösstiemanname lij dahta guh vuostas åsiesne 1800 
tjuöhtiejäbijne lánddajessemah diggij vuöldie sirdietuvvijeäh lienatjudtjatussan vu-
olláje. 

Ihkabe ájggie 1800 tjuöhtiejäbij rájjáje lij buerijmus ájggie lúvletjijde. Tjuöhti-
ejáhpie juhka dalluoj búdij buektij sämijde stuorra jah lussas hásstiemijde, juhkh 
idtjen unnánh stáhtan dåjmaj dehte. 
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FÖRORD 

Det första som kommer till mig när jag skriver detta förord är att jag har hållit på ett 
tag. I stället för att skriva om allt, från det att jag antogs till forskarutbildningen i 
historia under förra årtusendet fram till idag, så blir en lång historia kort.  

Först vill jag tacka alla som skapat och bevarat alla de historiska källor som finns i 
Sverige. Tack till alla institutioner och myndigheter som vårdar och hanterar källorna 
och andra historiska minnen: Riksarkivet, Härnösands landsarkiv, Folkrörelsearkivet i 
Skellefteå, Forskningsarkivet vid Umeå universitet, Skellefteå museums bibliotek, 
Lokalhistoriskt institut i Skellefteå, Stockholms stadsarkiv, Uppsala universitetsbiblio-
tek, Skellefteå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek. Utan källor och arkiv 
hade denna avhandling inte kommit till. Utan personalen vid uppräknade institutioner 
hade det inte heller blivit nåt´. Och tack till den tillmötesgående personalen vid Umeå 
universitet. Ett tack riktas också till Göran Gustafssons stiftelse för natur och miljö i 
Lappland.  

Så till inspiratörerna. Hit hör far och mor, Irma och Erik. Hit hör min bror Martin. 
Alltid uppmuntrade de mig att söka kunskapen. Hans Welander, min historielärare på 
realskolan i Malå, fick mig att inse hur stort ämnet historia är. Läroverkstiden i Skell-
efteå gav en inlandsgrabb från enkla förhållanden en hel drös med positiva värdering-
ar om bildning och humanism. Och tack till en särskild krets av inspiratörer: De som 
tågade och bar facklor när Same-SM invigdes vintern 1954. Tåget passerade förbi vårt 
hem på Storgatan på väg till invigningsceremonin i Malå kyrka. Facklorna och de som 
tågade tände ett intresse hos femåringen. 

Kurs- och doktorandkamrater vid historiska institutionen/Institutionen för idé- och 
samhällsstudier, CeSam och Arcum har, under alla åren, betytt mycket för mig. Tack 
alla ni! Tidiga inspiratörer som härmed tackas är professor emeritus Sune Åkerman, fil 
dr Lennart Lundmark, professor Roger Kvist, professor Daniel Lindmark, professor 
emeritus Tom Ericsson, docent Per Frånberg, professor emeritus Olavi Korhonen, 
professor Lars-Erik Edlund och professor emeritus Gunnar Persson. Och tack till de 
skogssamiska meddelare som rätat ut mina frågetecken. Jag tackar biträdande hand-
ledare professor Patrik Lantto för tänkvärda reflektioner över mitt avhandlingsämne. 
Sist men inte minst: Ett stort tack till min handledare professor Peter Sköld. Peter, ditt 
engagemang i en doktorands göranden och låtanden under så många år är en bedrift – 
och jag är dig tacksam. Dina kunskaper och insikter i forskningsvärlden har gett mig 
en stabil resa mot målet.  

Och nu till min familj: Hur har ni stått ut med detta långtidsprojekt? Jaa, man und-
rar. Jag har fått hållas och är mycket tacksam. Denna avhandling tillägnas er.  

 
Skellefteå i mars månad 2015 

Bertil Marklund 
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1. INLEDNING 

Skogssamerna är för allmänheten inte lika kända som fjällsamerna. Nästan all inform-
ation om samer som nått spridning har handlat om de senare. Vi vet helt enkelt väldigt 
lite om skogssamerna. Att vi skulle veta mer om dem tillbaka till 1700-talet är inte 
troligt. Att vi skulle veta något om den samhälls- och näringsomvandling de genom-
gick 1650–1800 är inte mer troligt.  

De som forskat om samerna har i första hand speglat fjällsamiska förhållanden. En 
del forskning om skogssamerna har gjorts men då alltid som en mindre del där det 
fjällsamiska forskningsobjektet legat i förgrunden. Denna avhandling är den första i 
ämnet historia som fokuserar på skogssamerna. Med de spridda kunskaper som finns 
hos allmänheten och det relativa tomrum som finns i forskningen är det min förhopp-
ning att den ska bidra till ökade kunskaper om skogssamerna. Så…låt oss börja! 

På uppmaning av Rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie skickade lappmarks-
prästerna under åren 1670–74 in sina rapporter eller prästrelationer om de svenska 
lappmarkerna till Antikvitetskollegiet i Stockholm. För första gången beskrivs samerna 
i Sverige på ett systematiskt sätt. Det är tack vare lappmarksprästerna som vi fått en 
sakligt underbyggd indelning i skogs- och fjällsamer.1 Skogssamerna befolkade, som 
framgår av namnet, de svenska lappmarkernas skogsområden.2 Om vi hade kunnat 
besöka Övre Norrland omkring 1650 skulle vi ha återfunnit skogssamer från Kemi 
lappmark i öster ned till skogslandet som omger Ångermanälven och dess biflöden i 
söder (Åsele lappmark).3 Deras nyttjandeområden gränsade mot fjällterrängen i väster 
och de uppodlade kustbygderna i öster. I dessa milsvida skogsområden var skogs-
samerna inbyggarna medan markerna säsongsvis nyttjades av kustbönderna (det s.k. 
fjällträskfisket) och av fjällsamerna för vinterbetets skull. Skogssamernas kärnområde 
av idag utgörs av Arvidsjaurs och Malå kommuner med utlöpare in i sydöstra Arjeplog 
och Jokkmokks och Gällivares östra delar.4  

Denna avhandling behandlar förändringarna i skogssamernas samhälle och nä-
ringsliv 1650–1800. Skogssamerna har traditionellt lutat sig mot tre näringar nämli-
gen fiske, jakt och renskötsel. Rennäringen kom under 1600- och 1700-talen att bli 
                                                             
1 Fjellström, Phebe, 1983, Företal, i Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige, Kungl. Skytteanska Samfundets Hand-
lingar 27, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet, s V–XII. 
2 Bergling, Ragnar, 1964, Kyrkstaden i Övre Norrland, Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 3, Umeå: Skytteanska 
samfundet, s 19 och Hultblad, Filip, 1968, Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken, Acta Lap-
ponica XIV, Stockholm: Nordiska Museet, s 57 och Westerdahl, Christer, 1986, Samer nolaskogs, Örnsköldsviks kommuns 
skriftserie 8, Örnsköldsvik: Örnsköldsviks kommun, s 42–48. 
3 Från söder och norrut hette lapppmarkerna Åsele, Ume, Pite, Lule, Torne och Kemi lappmark. Åsele lappmark avviker 
namnmässigt från de andra – den kunde, i stil med de andra, ha benämnts Härnösands lappmark. Den kom dock, särskilt 
under den tidiga Nya tiden, ibland att benämnas Ångermanna lappmark.  
4 Ruong, Israel, 1944, 'Något om den gamla skogsrenskötseln i Arvidsjaur socken', i Geografiska studier tillägnade John 
Frödin den 16 april 1944, Eneqvist, G. och Hjulström, F. (red), Uppsala: Uppsala universitet, s 92 och Manker, Ernst, 
Skogslapparna i Sverige, 1968, Acta Lapponica XVIII, Stockholm: Nordiska Museet, s 239. Skogssamerna i Kemi lappmark 
i Finland har behandlats av Tegengren (Se Tegengren, Helmer, 1952, En utdöd lappkultur i Kemi lappmark, Acta Acade-
miae Aboensis, Humaniora XIX, Åbo: Åbo akademi). Qvigstad har i sitt arbete, Sjøfinnene i Nordland, påpekat förekomsten 
av skogssamer i Nordlands fylke i den meningen att gamla sagesmän betecknar och beskriver dem som skogssamer: 
"Skovlappene holde sig snart til fjelds, og snart i utmarkerne nær ved bygderne med deres rensdyr og leve af dem. Mange 
af disse have og små rydninger op til lands, hvor de holde får, geder og et par kjør. De opholde sig ikke længere på et sted, 
end skoven holder ut. De skovlapper, som ei opholde sig forlangt op til fjelds, eller som have folk at vogte deres rensdyr, 
ernære sig og undertiden af fiskeri.". Se Qvigstad, Justus, 1929, Sjøfinnene i Nordland, Tromsø museums årshefter, vol. 
51:1, Tromsø: Tromsø museum, s 8–9. 
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den dominerande näringsgrenen - tidigare hos fjällsamerna och senare hos skogs-
samerna.5 Under 1600-talets första decennier byggde svenska staten upp kyrkoorgani-
sation, skatteuppbörd och rättsväsende i lappmarkerna.6 Samerna hade under 1500-
talet erlagt skatten till staten i form av persedlar som skinn och fisk.7 Med skattere-
formen 1695 kom skatten för varje sameby att betalas med ett fixerat belopp där by-
kollektivet i interna överenskommelser fördelade skatten sinsemellan.8 

Den svenska kolonisationen av de övrenorrländska kusttrakterna inleddes under 
1300-talet.9 In i 1500-talet hade bebyggelseutvecklingen i stort expanderat en handfull 
mil västerut men fortfarande omkring 1600 var de stora skogsområdena väster om 
kusttrakterna skogssamernas land. Nybyggarna som sedan 1600-talets andra hälft 
trängde allt längre västerut, fick i och med lappmarksplakaten av år 1673 och 1695 sina 
rättigheter reglerade av den svenska staten.10 Under 1700-talet, när den stora krigspe-
rioden i svensk historia väl avslutades med freden i Nystad 1721, kom allt fler nybyg-
gare att söka sig till lappmarkerna. Kustbönderna, som hade fiskat i lappmarkssjöarna 
sedan 1500-talet, kom med lappmarksgränsens uppdragande strax efter 1750 att för-
lora rättigheterna till fiske väster om nämnda gräns. Med 1749 års Lappmarksregle-
mente och avslutandet av Pommerska kriget under 1750-talet, inleddes en mer omfat-
tande kolonisation av lappmarkerna.11 Skogssamerna påverkades självfallet av nybyg-
garnas intåg. In på 1790-talet hade skogssamerna i Ume lappmark på olika sätt förlo-
rat sina lappskatteland till nybyggarna med den påföljden att skogssamebyn 
Uhmeåbyn i praktiken hade upphört12 medan skogssamebyarna norr därom fortfa-

                                                             
5 Hultblad, s 141.  
6 Tidigare hade statens organisation i denna landsända varit svagare eftersom statens företrädare endast besökt lappmar-
kerna.  Nu byggdes kyrkor på särskilt utsedda platser i lappmarkerna. Kring kyrkorna skapades marknadsplatser och 
utrymmen för ting och skatteuppbörd. Se vidare Olofsson, Sven, Ingemar, 1965, 'Övre Norrlands historia under Carl IX och 
Gustaf II Adolf', Övre Norrlands historia II, Umeå: Norrbottens och Västerbottens läns landsting, Westin, Gunnar (red), s 
22–44 och 276–282 och Nordberg, Erik, 1973, Källskrifter rörande kyrka och skola, Kungl. Skytteanska Samfundets 
Handlingar 11, Umeå: Skytteanska Samfundet: s 36–39. 
7 Lundmark, Lennart, 2006, Samernas skatteland, Institutet för rättshistorisk forskning, Serien III, Rättshistoriska skrifter 
8, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, s 36-39. 
8 Olofsson, Sven, Ingemar, 1974a, 'Samhälle och ekonomi i Övre Norrland under stormaktstiden', i Övre Norrlands historia 
III, Umeå: Norrbottens och Västerbottens läns landsting, Westin, Gunnar (red), s 63 och Kvist, Roger, 1989, Rennomadis-
mens dilemma, Forskningsrapporter från Historiska institutionen vid Umeå universitet 5, Umeå: Umeå universitet, s 37–
40. Av staten utsedd lappfogde skulle övervaka skattens inleverans. Se lappfogdeinstruktionen från 1760 och §§ 3 och 4 
(Læstadius 1977b, s 522–523).  
9 Olofsson, Sven, Ingemar, 1962, 'Övre Norrlands medeltid', Övre Norrlands historia I, Umeå: Norrbottens och Västerbot-
tens läns landsting, Westin, Gunnar (red), s 125–132 och 239–247, Wallerström, Thomas, 1995, Norrbotten, Sverige och 
medeltiden, Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1, Stockholm: Almqvist & Wiksell International, s 39–173, Waller-
ström, Thomas, 2000, The Saami between East and West in the Middle Ages, in Acta Borealia 1-2000: 27–31, Lundmark 
2006, s 36–39, Aronsson, Kjell-Åke, 1991, Forest Reindeer Herding A. D. 1–1800, Archaeology and Environment 10, Umeå: 
Umeå universitet, s 98–100 och Karlsson, Nina, 2006, Bosättning och resursutnyttjande - Miljöarkeologiska studier av 
boplatser med härdar från perioden 600-1900 e Kr inom skogssamiskt område, Studia Archaeologica Universitatis 
Umensis 21, Umeå: Umeå universitet s 159. 
10 Olofsson 1974a, s 48–55 och 64–67. 
11 Olofsson, Sven, Ingemar, 1974b, 'Övre Norrlands historia under frihetstiden', i Övre Norrlands historia III, Umeå: 
Norrbottens och Västerbottens läns landsting, Westin, Gunnar (red), s 525–538. Redan under 1740-talet föreslog landshöv-
ding Gyllengrijp i Umeå och sedermera Kungl. Maj:t att skogs- och andra samer skulle överge sina näringar och bli bofasta 
(Olofsson 1974b, s 523–524). Om Gyllengrijps utvecklingsambitioner för Västerbottens län i 1734 års riksdagsrelation, se 
Ericsson, Tom, 1987, Vision och verklighet. Landshövding Gabriel Gyllengrijps riksdagsrelation år 1734, Skrifter utgivna 
av Johan Nordlander-sällskapet, nr 9, Umeå, Johan Nordlander-sällskapet. 
12 Marklund, Bertil, 2000, [Uppsats III], 'Några teoretiska aspekter vid studiet av skogssamiska lappskatteland', i Den 
komplexa kontinenten, Sköld, Peter och Lantto, Patrik (red), Umeå: Umeå universitet, s 73–74 och Marklund, Bertil, 2004, 
[Uppsats IV], 'Några närings- och sociala frågor hos skogssamerna 1650–1800', i Befolkning och bosättning i norr, Sköld, 
Peter och Lantto, Patrik (red), Umeå, Umeå universitet, s 54–56. Norstedt, Gudrun, 2011, Lappskattelanden på Geddas 
karta, Umeå lappmark från 1671 till 1900-talets början, Umeå: Thalassa förlag, s 47–54. Lappskatteland var det landom-
råde, cirka 15 x 15 km, som en skogssame betalade skatt för till staten (Hultblad, s 81–89).   
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rande bibehöll, eller utvecklade, sina positioner. Den stora hävstången för näringsför-
ändringar bland samerna under denna tid var tillväxten av renhjordarna och den 
därpå följande övergången från seminomadism till nomadism. Fjällsamerna var först 
ut och skogssamerna följde efter men inte form-, struktur- eller metodmässigt. I av-
handlingen är därför den skogssamiska näringsomvandlingens, eller näringstran-
sitionens, förlopp en av de viktigare frågekomplexen.13 

Mitt primära undersökningsområde utgörs av dåvarande Arvidsjaurbyn i Pite 
lappmark (Se kapitlet Undersökningsområdet).14 Den blev den sista av de svenska 
lappmarkernas skogssamebyar som nybyggarna koloniserade (den förste nybyggaren 
bosatte sig där år 1757).15 Det innebar att skogssamerna i Arvidsjaur hade haft om-
kring 70 år på sig att utvärdera vad kolonisationen kunde medföra för deras del då 
nybyggare hade slagit sig ned i skogsområdena söder- och norr om redan under 1670-
talet (Ume och Lule lappmarker).16 I Arvidsjaurbyn fanns enbart skogssamer, härads-
rättens/tingets jurisdiktionella område var detsamma som samebyns område – som 
var densamma som socknen och församlingen. Till skillnad från sina grannar i väster 
och norr talade de umesamiska och varje år hölls vintermarknad i Arvidsjaur då också 
skatten uppbringades.17 Förutsättningarna för en studie av de inre skogssamiska för-
hållandena i form av samarbeten, konflikter, organisering och jämförelser är därför 
goda. I det primära undersökningsområdet ingår dess skogssamegrannar i söder i 
Ume lappmark och i norr i Lule lappmark Det sekundära undersökningsområdet om-
fattar fjällsamegrannar i väster och bönder/nybyggare i kustlandet i öster. Det tertiära 
området utgörs av regionen i sin helhet och då i frågor som handel, kolonisation, flytt-
ningsrörelser och statlig maktutövning.18 Regionen omfattar den södra halvan av det 
dåtida Västerbottens län (där såväl Torne som Kemi lappmarker ingick).19 

Skogssamerna i Arvidsjaurbyn har studerats ned på individnivå varefter resultaten 
aggregerats, analyserats, generaliserats och diskuterats. I den processen stod det tidigt 
klart att skatteenheten lappskattelandet var betydelsefull för den skogssamiska nä-
ringsformen 1650-1800.20 Före 1650 var skogssamernas näringsliv inriktat mot fiske 
                                                             
13 Marklund, 2004, [Uppsats IV], s 54–56 och Hultblad, s 57–58, 141.  
14 Se översiktskarta i Bylund, Erik, 1956, Koloniseringen av Pite Lappmark t o m år 1867, Geographica 30, Uppsala: Upp-
sala universitet, s 4. 
15 Bylund, s 72 och 203. 
16 Pite lappmark har avhandlats av Bylund. Avhandlingar med samma inriktning har skrivits för Ume lappmark av Göthe 
och för Lule lappmark av Hultblad. 
17 ”… Arvidsjaurs socken som av gammalt är skogslapparnas land per préférence. Denna socken jämte angränsande 
delar av Jokkmokks och Malå socknar är ännu idag det genuinast skogslapska i hela vårt land.” (Ruong 1944, s 92). Se 
även Bergling s 244–245. 
18 Se figur 3 sid 12. 
19 Enligt Ruong är skogssamerna i den södra delen av dåvarande länet, med Arvidsjaurbyn belägen i mitten, den mest 
ursprungliga av skogssamiska områden (Ruong 1944, s 92). Kemi lappmark har undersökts av Tegengren. Om skogssamer-
na i Torne lappmark menar Ruong (angående den med honom samtida skogssamebyn Vittangi skogslappby) att: ”…de 
lappar som vi finna där, äro av språket ursprungligen fjällappar…” (Ruong, 1944, s 92). I Nils-Johan Päiviös avhandling 
behandlas fjällsamerna i Torne och Ume lappmarker. Utifrån två familjer över tid undersöks förhållandena i Tingevara och 
Granbyn. Se Päiviö, Nils-Johan, 2011, Från skattemannarätt till nyttjanderätt. En rättshistorisk studie av utvecklingen av 
samernas rättigheter från slutet av 1500-talet till 1886 års renbeteslag, Uppsala: Uppsala universitet, s 73, 124–125 och 
155. Arell behandlar fjällsamerna i Torne lappmark men i fiskemål från 1730-talet skulle det kunna röra sig om tvister där 
dåtida skogs- eller fiskesamer är part i målet (Arell, Nils, 1977, Rennomadismen I Torne lappmark – markanvändning 
under kolonisationsepoken i fr.a. Enontekis socken, Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar 17, Umeå: Kungl. Skytte-
anska samfundet, s 32–34 och 145–146). Frågan om det fanns skogssamer i Torne lappmark, eller för den delen i Torneda-
len, fram till år 1800 förefaller vara oklar. Är den ett exempel på en återstående forskningsfråga? 
20 De interna skogssamiska processerna vad gäller näringsförskjutningar, sociala processer och konflikter hade sin fasta 
grund i lappskattelandet som var det område på cirka 15 x 15 km som innehavaren av landet betalade skatt för. Inte så 
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och jakt.21 Arbetet har inriktats mot att ge en bild av skogssamernas samhälle som det 
utvecklades under perioden 1650–1800. Om detta vet vi en del tack vare de forskare 
som sedan 1800-talets andra hälft genomfört undersökningar. Men de undersökning-
arna var nästan uteslutande utförda i ett sammanhang där fjällsamer eller nybyggare 
varit i fokus för undersökningarna. Denna avhandlings inriktning är att studera skogs-
samerna som en särskild ekonomisk-social grupp i förändring i den naturmiljö som 
utgörs av det norrländska inlandets stora skogsvidder.22  

När koloniseringen under 1700-talet på allvar kom igång i de svenska lappmarkerna 
blev den s.k. parallellitetsteorin den viktigaste statliga doktrinen.23 När teorin, p.g.a. 
det ökade trycket från nybyggesväsendet, inte längre fungerade, utvecklades från mit-
ten av 1700-talet till 1800-talets början, den svenska statens linje gentemot skogs-
samerna, de skulle/borde övergå till jordbruksnäringen. Man ansåg uppenbarligen att 
skogssamernas näringar var mindre värda och att de kunde offras.24 Skogssamerna lät 
sig dock inte övertygas om att följa denna statliga anmaning. Men så blev inte fallet. 
Skogssamerna i Arvidsjaur och deras näringar finns kvar idag. Förklaringar till denna 
förmåga till överlevnad är onekligen intressanta. 

I den kommande framställningen ska vi behandla den näringsomvandling som det 
skogssamiska samhället genomgick 1650-1800. Fokus kommer att ligga på skogs-
samernas näringar och samhälle i förändring. Ur de perspektiven görs jämförelser 
med skogssamebyarna norr och söder om Arvidsjaurbyn. Vidare ska det utifrån kom-
mande näringstrycket som skogssamerna utsätts för i form av fjällsamers genomresor 
och nybyggarnas upptagning av nybyggen på skogssamernas lappskatteland undersö-
kas. Men vi ska också följa effekterna av statliga initiativ. Allt detta ska slutligen vägas 
samman med värderingen av skogssamernas egenförmåga att forma sina näringar och 
sitt samhälle på ett för dem hållbart sätt.  

                                                                                                                                                                 
sällan var ett lappskatteland bebott av två familjer. Skatten var sedan 1695 fixerad för varje sameby och skattesatsen för det 
enskilda skattelandet beslutade samebyn kollektivt om. 
21 Lundius, [Lundii, Lappi], Nicolai, 1983, 'Descriptio Lapponoiæ', i Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige, Kungl. 
Skytteanska samfundets handlingar 27, Umeå: Skytteanska samfundet, s 11– 12. 
22 Uppskattningsvis utgör skogslandet i Övre Norrland (Västerbotten och Norrbotten) omkring 70 % av ytan. 
23 Bylund, s 34–35. Dess innebörd var att det var möjligt för samer och nybyggare att leva parallellt med varandra eftersom 
deras näringar var så ordnade att den enes inte kom i konflikt med den andres. Se fler exempel på parallellitetsteorin i 
Lundmark 2006, s 88–89 och Ruong 1944, s 100–101. 
24 Trots nedvärderingen fanns det initierade svenskar som jämförde värdet av samernas renar i förhållande till avkastning-
en för en norrlandsbondes jordbruk där bondens avkastning ofta var lägre (Olofsson 1974b, s 517–519). Nedvärderingen av 
skogssamerna innebar att de kunde vara mer sårbara. Se Axelsson, Per, Sköld Peter, 2006, 'Indigenous Populations and 
Vulnerability in a Sami Context', i Annales de Démographie Historique No 1: s 115–132. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Föreliggande avhandling är den första där fokus läggs på skogssamerna. Det övergri-
pande syftet är att ingående studera skogssamernas samhälle och näringar 1650–
1800.  

Att studera näringstransitionen är också att ingående studera deras samhälle. Det 
innebär att söka förstå dess struktur, inte bara de ekonomiska och näringsmässiga 
frågorna. Utan ingående insikter om sociala och strukturella frågor kan inte de förra 
frågorna förstås: De sociala och strukturella frågorna har en ekonomisk relevans.  

För att få en god inblick studeras källorna ned på individnivå för att sedan, på en 
aggregerad nivå, analysera det skogssamiska samhället i en växelverkan med dess 
enskilda delar. Undersökningsperioden är vald utifrån att skogssamerna under 1600-
talet ägnade sig åt jakt och fiske medan de in mot 1800-talet bedrev renskötsel. 

Om samerna som urfolk i Norden har det alltid tyckts. Samerna har av övriga 
svenskar ofta betraktats som exotiska, objekt som kan besökas, mindre värda, i vägen 
för exploateringar och så vidare. Och bland samerna har fjällsamerna kommit i första 
rummet som företrädare för samiskt levnadsätt. Forskningen om samerna i Norden 
har även den haft sitt fokus på fjällsamerna. Att så är fallet än idag är kanske något 
märkligt och väl värt en akademisk diskussion. 

Skogssamerna har genomgående fått mindre uppmärksamhet, getts mindre upp-
märksamhet och kanske inte strävat efter den. Detta, i kombination med en viss sam-
hällelig stelbenthet i hur man ska uppfatta skogssamerna, har gett en alltför enahanda 
bild av dem. Därför är det en utmaning att med denna avhandling söka förändra bil-
den av skogssamerna till förmån för en kunskapsrelaterad dito.  

För att nå dithän kommer fokus att ligga på skogssamernas inre frågor dvs. hur de 
ordnar sitt näringsliv i tider av förändring och vidare hur skogssamerna som kollektiv 
söker hantera de yttre faktorer (nybyggare, fjällsamer, staten, kyrkan etc.) som på 
olika sätt inverkar på deras näringsomvandling. 

De övergripande frågeställningarna är: 

Vilka uttryck tar sig det skogssamiska samhällets transition? 

Vilken roll spelar det utifrån kommande näringstrycket, från fjällsamer respektive 
nybyggare, i de skogssamiska områdena? 

Vilken roll spelar det utifrån kommande trycket i form av den svenska staten i de 
skogssamiska områdena? 

Vilken roll spelar skogssamernas egenförmåga till en hållbar näringsutveckling?  
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3. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

Avhandlingens primära undersökningsområde utgörs av dåvarande Arvidsjaurbyn i 
Pite lappmark. I Arvidsjaurbyn fanns enbart skogssamer, häradsrättens, socknens, 
församlingens och samebyns områden var identiska. I det primära området ingår 
skogssamegrannarna i söder Uhmeåbyn i Ume lappmark och skogssamebyarna i norr,  

Figur 1. Undersökningsområdet Arvidsjaurbyn (det grå och skrafferade området) i Pite lapp-

mark med området norr och nordost om Arvidsjaurbyn dvs. Lule lappmarks skogssamer och 

området söder och sydväst om Arvidsjaurbyn dvs. Ume lappmarks skogssamer för jämförelser. 

 
Källor: Bylund, s 4, Marklund 1999b,[II], s 37–39, Norstedt, s 92-95, dombok Arvidsjaur år 1705 (HLA), dombok Lycksele 
år 1792 (HLA). 

Sjokksjokk och Jokkmokk i Lule lappmark. Jämförelser mellan Arvidsjaurbyns skogs-
samer och grannarna i söder och norr har gjorts med avseende på näringar, giftermål 
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och skatter. I det sekundära området ingår fjällsamerna i väster och i väster bönderna 
vid bottenvikskusten. Det tertiära området utgörs av regionen som beskrivits i sin 
helhet dvs. fjäll-, skogs och kustområdena. 

Undersökningsområdet är beläget i nuvarande Norrbottens och Västerbottens län. 
Under undersökningsperioden, 1650–1800, ingick hela området i dåvarande Väster-
bottens län. Från 1500-tal och fram till 1700 var Arvidsjaur föremål för ett flertal stat-
liga administrativa åtgärder.25 Under perioden 1650–1800 omfattade Arvidsjaurbyn 
ett område som idag motsvaras av kommunerna Arvidsjaur och Malå plus norra delen 
av Lycksele kommun i form av områdena norr och söder om Vindelälven26 som i rikt-
ning sydöst-nordväst, dvs. längs med Vindelälven, omfattar sträckan från Treholmfors 
i väster nedströms till en punkt mitt emellan Björksele och Vormsele i öster.27  

Den västra gränsen av Vuorbejaurlandet kom under 1800-talets andra hälft att om-
regleras på så sätt att vissa nutida byar på lappskattelandet anslöts till Malå kommun 
och andra till Sorsele kommun. Den gamla västgränsen för Vuorbejaurlandet, fr.o.m. 
1695, var belägen längre västerut än idag, i en nord-sydlinje dragen väster om Bock-
träsket och Vuorbejaur och vidare ned till och över Vindelälven.28  

Den rumsliga fördelningen av lappskatteland i Arvidsjaurbyn 

Lappskattelanden är, som framgår av figur nr 2, inte jämnt fördelade över ytan. Be-
nämningar på lappskattelanden är kopplade till namn på sjöar eller vattendrag. På 
varje land bodde en till två familjer. Det betyder att i de delar av Arvidsjaurbyn där 
lappskattelanden var relativt sett mindre till ytan och därför låg nära varandra bör 
avkastningen per ytenhet ha varit högre än i delar med motsatt komposition. Områden 
med relativt små lappskatteland till ytan låg ofta i områden med många sjöar eller 
system av sjöar. Det indikerar i sin tur att dessa skatteland hade en större andel fiske i 
sin näringssammansättning än de andra skattelanden som var större till ytan men 
med en mindre andel sjöyta.  

Ett typiskt område med fiske som en viktig näring var lappskattelanden 
Voudnejaur, Laukerjaur och Serrejaur (nr 14-16). Ett område av den andra typen är 
skattelanden Jerfojaur och Pite Elf (1 och 2). Lappskatteland av den förra typen är 
typiska för fångst- och seminomadiska samhällen medan den senare typen hade bättre 
förutsättningar för att utveckla en nomadisk renskötsel.29  

                                                             
25  Under 1500-talet byggdes en kyrka. Marknadsplats inrättades i början av 1600-talet (Liedgren, Lars, 1977, 'Den gamla 
kyrk- och marknadsplatsen i Arvidsjaur, Pite lappmark', i Norrbotten 1997, Luleå, Norrbottens museum, s 36–39). Med 
skattereformen av år 1695 fastställde staten Arvidsjaurbyns inre struktur och yttre gränser. 
26 Belägg från år 1792 för att Arvidsjaurbyns södra gräns låg söder om Vindelälven: Fjällsamebyarna Gran och Ran har 
enligt käranden Erik Larsson från Släppejaur lappskatteland i Arvidsjaurbyn ”…sig företagit i flera dagar med theras 
mykna renboskap wistas och sig uppehålla på thess tillhörige lappskatteland å norra och södra sidorna om then så 
kallade WindelÄlfwen...”. Dombok Lycksele 1792 (HLA). Jämför Nordstedt 2011: 91. 
27 Den östliga gränsen av Arvidsjaurbyn, av den del av lappskattelandet Släppejaur som är beläget söder om Vindelälven, 
utgörs av en linje i riktning nordväst från Bjurbäckens nedre del som rinner ut i Vindelälven till en punkt norrut på lapp-
marksgränsen norr om Vormträsk (jämför Norstedt, s 91). 
28 Hedlund, Gustaf, 1965, 'Församlings- och kyrkokrönika', i Malå socken, Jonsson J. och Uggelberg G. (red), Malå: Malå 
hembygdsförening, s 109–110. Se även Norstedt s 94–96. Jämför vidare Karta 1 och det skrafferade området. 
29 På den senare typen av lappskatteland var betesarealerna större varför renhjorden kunde växa eftersom. Hultblad 
redovisar vidare att i Jokkmokks socken, på de östligast belägna skogssamiska lappskattelanden med många sjöar i form av 
sjösystem, vann ”skogsrenskötseln … aldrig utbredning.”. Se Hultblad, s 143. 
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Figur 2. Lappskattelanden i Arvidsjaurbyn 1695–1800. 

 

Arvidsjaurbyns lappskatteland: 1 Pite Elf. 2 Jerfojaur. 3 Malmesjaur. 4 Moskosele. 5 Lomträsk. 6 V Kikkejaur. 7 Gukkisjaur. 
8 Bietsatjaur. 9 Gardnejaur. 10 Quotejaur. 11 Auktsjaur. 12 Kilvojaur. 13 Njallejaur. 14 Voudnejaur. 14a Maddejaur. 15 
Laukerjaur. 16 Serrejaur. 17 Ö Kikkejaur. 18 Lambur. 19 Levattnet. 20 Vuorbejaur. 21 Hjertejaur. 22 Mausjaur. 23 Doulde-
mjaur. 25 Baktsjaur. 26 Sejejaur. 27 Bekkertjaur. 28 Pjeskejaur. 29 Kåtesoen. 31 Gransele. 32 Lainejaur. 33 Keppejaur. 34 
Släppejaur. 35 Jervesjaur. 36 Tjaktjejaur. 

Källor och litteratur: Domböcker Arvidsjaur 1650-1850 (HLA). Kyrkoböcker Arvidsjaurs församling 1720-1800 (HLA). 
Mantalslängder 1695 -1800 (RA), J. A. Nenséns manuskript “Under min vistelse i Arwidsjaur i Julii År 1824”. Signum 
649:460f, Uppsala universitetsbibliotek, Ohring, Wiklund 1921, Bylund, Marklund, 1985, 1990, 1999, 2000, 2004, 2008 
och Norstedt. Förklaringar: Varje sida i inlagt rutmönster är 23 kilometer. Rutorna är orienterade i N/S.  Plustecknet visar 
på kyrko- och marknadsplatsen i Arvidsjaur. 

Lappskattelandsgränser över tid 

Utifrån arbetet med denna avhandling har det vartefter blivit tydligt att man bör ta 
vissa faktorer i beaktande när man värderar gränser mellan lappskatteland. Följande 
faktorer är särskilt viktiga: 
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a) Genom delning ökade antalet lappskatteland något som kunde medföra att här-
ledningen av gränser blev mer komplicerad då parterna kunde ha olika uppfattningar 
om de nya gränserna. Ibland fick häradsrätten avgöra tvisten.  

b) Olika intressenter i en aktuell gränstvist kunde ha olika rumsliga uppfattningar 
om en och samma gräns. Att det rumsliga kan ha spelat roll är en rimlig iakttagelse då 
berörda skogssamer inte hade en yt- och skalriktig karta som grund utan snarare en 
rumslig uppfattning grundad i erfarenheter av deras näringsvärv (renskötsel, fiske, 
jakt och materialfångst).30 

c) Om den dominerande näringen var fiske, hade man en tydligare och annan rums-
lig uppfattning om gränser än om dominanten i näringssammansättningen var 
renskötsel. Var jakten dominerande hade man en tredje typ av rumslig uppfattning. 

d) Lappskattelandets omfång spelade roll. Eftersom en skogssames landinnehav en-
ligt schablonen var 15 x 15 kilometer, blev det svårt att i en tvist enas om gränsen då 
man kunde ha olika uppfattningar om en aktuell plats beroende på om båda hade en 
ingående kunskap eller inte om den aktuella terrängen. Undantaget var de gränsmär-
ken som manifesta morfologiska naturfenomen eller våningshöga flyttblock.  

e) Det förekom lappskatteland i Arvidsjaurbyn som fram till år 1800 inte hade re-
glerat sina gränsen mot andra land via häradsrätten. 

f) Kunde statliga åtgärder ändra på gränserna mellan samebyar och lappskatteland? 
Jonas Gedda kartlade Ume lappmark år 1671. På Geddas karta fanns lappskatteland 
medtagna som år 1695 utgjorde södra delen av Arvidsjaurbyn. Hade Gedda i uppdrag 
att utvidga Ume lappmark? Eller flyttades denna norra del av Ume lappmark till Ar-
vidsjaurbyn i och med 1695 års lappskattereform? Till problemkomplexet hör lapp-
skattelandet Vuorbejaurs västra gräns mot Granbyn i Ume lappmark. Eller var det så 
att när alla talade samma dialekt, umesamiska, var området under denna tid inte rik-
tigt färdigorganiserat av den svenska staten? En genomgång av källorna kopplade dels 
till Geddas karta från 1671 och dels till underlagen till 1695 års skattereform kan ge 
information som klarlägger Arvidsjaurbyns gränser i söder och hur de eventuellt änd-
rades i slutet av 1600-talet. 

Oklarheter om dåtida gränser i detta område kan vara bestående. När man, i vår tid, 
letar dåtida lappskattelandsgränser kan man hamna i en anakronistisk fälla som be-
står i att det dåtida arbetet med gränssättningar hade man på vissa delar av gränsen 
svårigheter att fastställa den och framförallt hade man inte den standard som vi har 
idag med lantmäterikartor och GPS.31 Slutsatsen blir att det är vanskligt att på en karta 
av idag fastställa en gräns mellan lappskatteland. Det är frestande att göra så men 
utifrån ovanstående har jag, med något undantag, avstått från att märka ut gränserna.  
Det man skulle kunna överväga är att märka ut gränsen med en bred skraffering.32 

                                                             
30 Petrus Læstadius menade att man vid insyning av lappskatteland från 1800-talets början inte visste om gränserna: 
”…utan att kanske veta eller vilja veta var gränsen är, och utan att ena parten vetat när och hvar den andra parten 
synat, och säledes utan att någon protest kunnat ske.” (Læstadius, Petrus, 1977b, [1833], Fortsättning af Journalen, 
Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar N:o 15:2, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, s 324 ). 
31 Se Hultblad, s 87–88.  
32 Se Hultblad, s 117–118. Korhonen har visat att gränsmärken som rösen och gränstallar kan återfinnas. Men även med 
några igenfunna gränsmärken är ändock de problem som Hultblad pekar på vad gäller att rekonstruera skattelandsgränser 
kvarstående. Se vidare Korhonen, Olavi, 2002a, 'Lappskatteland i Arvidsjaur', i Samefolket 2002/1: 25–27 och Korhonen, 
Olavi, 2002b, 'Mer om skattelandsrösen och gränstallar i Arvidsjaur', i Samefolket 2002/2: 36–40  
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Områdesbenämningen ”Södrebyn” är 1600-talstermen på de av Arvidsjaurbyns 
lappskatteland som låg söder om Skellefteälven.33 Benämningen är intressant ef-
tersom man vid den tiden fann den, söderut från kyrk- och marknadsplatsen, vara 
funktionell. Kan namnet och företeelsen Södrebyn vara en indikation på att Skellef-
teälven, sedan Nöteborgsfredens dagar, varit gränsälv och att Södrebyn tillagts Arvid-
sjaurbyn i ett skede efter freden?34 

Geomorfologiska karakteristika 

På Rudbergs karta över Nordsveriges geomorfologiska huvudregioner utgör Arvid-
sjaurbyn en slätt, en s.k. bergkullsslätt, som per definition innebär att skillnaderna i 
vertikalhöjd är små.35 För de som utvecklade renskötseln i 1700-talets arvidsjaurby 
innebar den allestädes varande och nära inpå liggande horisonten att metoderna för 
att hålla reda på renarna var mer arbetsintensiva än de skulle ha varit om Arvidsjaur-
byn i sin helhet hade bestått av bergig terräng med stora vertikalavstånd. Det hade 
inneburit att man i sin dagliga renskötsel hade haft många utkikspunkter. 

Men bergkullslättens morfologi bör ha inneburit att sammanhållningen i byn blev 
stark eftersom man fick bättre resultat av sin renskötsel när man samarbetade. När 
meddelaren Bruno Stenberg tillfrågades om detta svarade han att han som renskötare 
lärde sig att följa renarna och att då lära sig allt om deras beteenden i olika situationer. 
Ofta handlade det om beteenden grundade i renens biologiska funktionssätt (t.ex. 
olika typer av bete för olika årstider och olika vuxenbeteenden visavi kalvarna under 
vinterbetestiden). Om det var den nära horisonten, renens biologiska funktion eller en 
kombination av de två som hade format denna renskötarinställning kan vara en fram-
tida fråga att utreda. 

                                                             
33 Inledande meningarna från ett mål vid tinget i Arvidsjaur år 1655, återgivit i Holmbäck, Åke, 1922, Om lappskattelands-
institutet och dess historiska utveckling, Statens Offentliga Utredningar 1922:10, Stockholm, Socialdepartementet, s 75, 
lyder:”Hans Jacobsson vid kyrkian besuerede sig för Rätten … begärandes derföre att få bruka sig till nytto någott ödes 
landh, af någon allmenning och effter som befans ett land i Södrebyn be:dh Kookträsket...blef be:te Hans Jacobsson 
effterlåtit be:te land..”.  Till den geografiska benämningen ”Södrebyn” knöts individerna genom att benämna dem söder-
lappar: ”Nils Olofsson Söderlapp eftter sin S fadher, tuå Små renshudar” (Kyrkoräkenskaper Arvidsjaur 1654, HLA). 
Kartan i Wallerström 1995, s 42, visar på den fysiska formen på Skellefteå socken under medeltiden och hur den, i sitt 
rumsliga sammanhang, avviker från grannsocknarnas. Eftersom den avviker till formen kan bakgrunden till den socken-
bildningen vara en annan än dess grannars. En tanke är att den skulle kunna vara en reminiscens av en sockenbildning efter 
Nöteborgsfreden år 1323 – en vådlig men intressant tanke kan man tycka. Benämningen ”Södrebyn” skulle därför kunna 
vara en kvardröjande benämning på ett område som skogssamerna i Arvidsjaur använt före 1600-talet och som kanske 
pekar mot att Skellefteälven, sedan Nöteborgsfreden, utgjorde gränsälv mot det norr därom liggande området. Se Waller-
ström 1995, s 30–43 och Olofsson 1962, s 126, 134–135, 142, 145–146 och 194–195. I sammanhanget kan också påpekas att 
in i de första Vasakungarnas regeringstid kallades samerna i Åsele och Ume lappmarker för konungslappar till skillnad från 
de norr om Ume lappmark boende samerna i Pite, Lule och Torne lappmarker vilka beskattades av birkarlar. Se Almquist, 
Johan Axel, 1919-1922, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630 – med särskild hänsyn till den kamerala indel-
ningen, andra delen, Meddelanden från svenska riksarkivet, Ny följd, II:6, Stockholm: Norstedts, s 329–331. 
34 Wallerström 1995, s 36–37. Nöteborgsfredens gräns på den svenska sidan är en mycket omdiskuterad fråga varför min 
enkla fråga, utifrån ett (1) belägg i källorna, ska ses för vad det är.   
35 Rudberg Sten, 1954, Västerbottens berggrundsmorfologi, Geographica 25, Uppsala: Uppsala universitet, s 162 och 
Rudberg Sten, 1957, Ödemarkerna och den perifera bebyggelsen i inre Nordsverige, Geographica 33, Uppsala: Uppsala 
universitet, s 30. Vissa bergsområden, som utgjorde undantag till bergkullsslätten, förekommer t.ex. i området söder om 
marknadsplatsen Arvidsjaur med bergen Prästberget, Vittjåkk och Akkanålkeområdet liksom bergsområdet söder om 
Skellefteälven, i sydöstra hörnet av Arvidsjaurbyn, såsom Granliden, Malåberget och Verboberget. 
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En skogssamisk monolit 

Arvidsjaurbyn valdes som undersökningsområde eftersom arean Arvidsjaurbyn är en 
avgränsningsbar och kontrollerad miljö som under undersökningsperioden utgjorde 
en subregion i Pite lappmark beläget i ett skogssamiskt område och naturgeografiskt 
sett ett naturavsnitt mellan fjäll och kust. En ytterligare anledning att benämna det 
subregion är att skogssamernas område kunde avgränsas till ett administrativt om-
råde. Samtidigt var byn en del i ett regionalt sammanhang (se figur 3, sid 12).  

Från 1500-talet och framåt hade svenska staten organiserat och ordnat de svenska 
lappmarkerna. Arvidsjaurbyn var ett eget administrativt förvaltningsområde som 
sammanföll med det som skogssamerna själva, genom tidevarven, hade format areellt 
som en skogssameby (= summan av ett trettiotal lappskatteland). Den var en egen 
församling, utgjorde en egen jurisdiktion och hade sin egen vintermarknad.36 Det in-
nebär att området kan studeras i ett helt och hållet skogssamiskt och avgränsningsbart 
sammanhang.37  

Den utgör ett forskningsmässigt viktigt referensområde eftersom Arvidsjaurbyn 
som skogssamiskt/näringsmässigt och kulturellt område finns kvar idag. I den har 
skogssamer levat och verkat fram till idag.38 Förskjutningar mellan jakt-, fiske- och 
renskötselns näringsandelar hade sin grund i processer i de skogssamiska näringsmil-
jöerna. I litteraturen återfinns exempel på skogssamernas förvärvade erfarenheter 
över tid. Exempel på detta var deras omsorg om fiskebestånden, fågeljaktmarkerna 
och sommarbetesmyrarna.39  

Till skogssamerna hör de som benämns fiskarlappar. De var en delmängd i den 
skogssamiska näringsväven som under undersökningsperioden stod kvar i en mer 
ursprunglig skogssamisk näringsordning med fiske som den viktigaste näringsgre-
nen.40 De första nybyggarna anlände år 1757 till Arvidsjaurbyns område.41 

                                                             
36 Arvidsjaur var egen församling med undantag för perioden 1700–1734 då den var annexförsamling till Arjeplog. Se 
Ohring, Alfred, 1920, 'Arvidsjaur – Några bilder från förr och nu', i Vår nordliga hembygd, Ramselius (red), Lund: 
Gleerups, s 80–82. 
37 Via husförhörslängder, ministerialböcker, domböcker, mantalslängder och andra historiska källor som visitationsproto-
koll har, tack vare källmaterialets kvalité, skogssamerna i Arvidsjaurbyn kunnat spåras ned på individnivå, Individer vars 
förfäder bott på Arvidsjaurbyns marker sedan urminnes tid. Arean Arvidsjaurbyn har behandlats på tre nivåer: Arvidsjaur-
byn som helhet, Arvidsjaurbyn som ett knappt fyrtiotal lappskatteland och kollektivet Arvidsjaurbyn dvs. summan av alla 
skogssamer. Detta har låtit sig göras tack vare källmaterialet. 
38 För Ruong står det klart att skogssamerna i Arvidsjaur sedan långt tillbaka bebott området och att de var de ursprunglig-
aste av skogssamer (Ruong 1944, s 92–93). Ruong hade tidigare under 1940-talet i fältstudier följt de skogssamer som han 
fann bedrev den mest ursprungliga formen av skogsrenskötsel. Lappskattelandet i fråga är Pite Elf, beläget i nordlligaste 
delen av Arvidsjaurbyn. Se Ruong, Israel, 1945, 'Studier i lapsk kultur i Pite lappmark', i Svenska landsmål och svenskt 
folkliv 1943–1944, Uppsala: Redaktionen för Svenska landsmål och svenskt folkliv, s 128–144. 
39 Ruong 1945, s 126, 127 och 131. 
40 Arjeplogsbyn i sydvästra delen av Arjeplogs socken och med stora sjöar som Storavan hade en näringssammansättning 
där fisket var mer framträdande. Byns nära koppling till Arvidsjaurbyn avspeglas i giftermålsmönstren för Arvidsjaurbyn 
där de av äktenskapen med en extern part domineras av Arjeplogsbyn (se Marklund 2004, [IV], s 44). Jämför vidare Hult-
blad om skogssamerna i Jokkmokk: ”Skogsrenskötseln vann aldrig utbredning över alla skattelanden i skogsområdet.”, 
Hultblad, s 143. De områden i Jokkmokk som Hultblad refererar till är de östra delarna. Precis som i de östra delarna av 
den centrala Arvidsjaurbyn är lappskattelanden i Ö Jokkmokk små och samlade runt fiskesjöar. Se Hultblad, s 118 och 
Marklund 2004, [IV], s 48. 
41 Som kulturgeograf närmade sig Erik Bylund problemområdet genom att fråga sig varför Pite lappmark koloniserades 
senare än de andra lappmarkerna. Bylund, s 50–51. 
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Figur 3. Skogssamernas geografiska, närings-, handels- och kommunikationssammanhang 

1650–1800.42 

 
Källor: Bylund, Olofsson 1965, 1974, Marklund 1999, ([II], 2001, [III], 2004, [IV] och 2008, [V]. 

 

Den första nybyggarperioden (1757–1800) genererade inte ett särskilt stort närings-
tryck gentemot skogssamerna.43 Till vissa av Arvidsjaurbyns lappskatteland kom ny-
byggare först efter år 1800. Ett av dessa skatteland, Vuorbejaur, utgör därför en helt 
avgränsad och studer- och tolkningsbar skogssamisk areell enhet utan nybyggen som i 
fråga om bl.a. interna och externa konflikter samer emellan kunde studeras i en kon-
trollerad miljö under hela undersökningsperioden 1650–1800.44  

Samebyar och den statliga administrationen, en jämförelse 

Det finns signifikanta skillnader mellan statens administrativa utformning av Pite 
lappmark (socknarna Arvidsjaur och Arjeplog) och angränsande lappmarker. Den 
avgörande skillnaden mellan lappmarkerna är att Pite lappmark var organisatoriskt 
uppdelad i två administrativa områden 1650–1800, i form av en socken i skogslandet 

                                                             
42 Figur 3 ovan ersätter figur 5 i Marklund 2000, [III], s 68.  
43 Bylund, s 72. Antalet nybyggen på den stora ytan som Arvidsjaurbyn utgjorde var år 1775 11 stycken och därav inget 
skogssamiskt dito. Fram till år 1800 fanns 31 nybyggen varav ett skogssamiskt (Släppträsk) anlades under det absoluta 
slutet av perioden. Se Bylund, s 82, 215, kartbilaga, Plansch 1, för perioderna 1775-1800 och 1800-1810 och Marklund, 
Bertil, 1990, Samer och nybyggare i det gamla Malå: Tiden 1778–1802, Västerbottniska urkunder och traditioner 2, 
Skellefteå: Protocollsförlaget Schellefftha, s 43–45. 
44 Marklund, Bertil, 1999b, [Uppsats II], Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800, Kulturens frontlinjer 16, Umeå: Umeå 
universitet, s 37–73. 
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och en som omfattade fjällen, medan angränsande lappmarker bestod av en en area 
från lappmarksgränsen i öster och västerut till fjällen och norska gränsen.  

Utifrån den samling variabler som återfinns i nedanstående figur framgår Arvid-
sjaurbyns särställning: Arvidsjaurbyn var den enda administrativa enheten med en 
näringsform företrädd. Att den p.g.a. statliga åtgärder, blev en skogssamisk enhet 

Tabell 1 Jämförelse mellan undersökningsområdet Arvidsjaurbyn och angränsande områden 

med avseende på olika karakteristika.45 

 

Källor: Marklund 1999a, [I], 1999b, [II], 2000, [III], 2004,[IV] och 2008, [V] 

 

där deras näringsform fick en monopolställning, kanske är en del av förklaringen till 
byns utveckling under undersökningsperioden. De språkkartor som publicerats grun-
dar sig på intervjuer som Ruong genomförde på 1940- 0ch 1950-talen med meddelare 
födda under 1800-talet.46 Av dessa kartor framgår hur just umesamiskan, i sin säregna 
utbredning, avviker från de andra i form av en västlig kil in i Arjeplog sockens sydöstra 
del.47 I de källor som nyttjats har det inte framkommit att skogssamerna i Arvidsjaur-
byn skulle ha pratat olika samiska dialekter. Om olika dialekter hade talats i Arvid-
sjaurbyn borde det, i källor som tingsprotokoll, ämbetsberättelser eller visitationspro-
tokoll, ha redovisats av svenska ämbetsmän, präster eller andra.48 

                                                             
45 Noteras bör att i Lule lappmark avskiljdes dess norra del, Gällivare, som socken och egen församling med eget ting och 
egen marknad inrättades under början av 1750-talet. Se Högström, Pehr, 1980, [1747] Beskrifning Öfwer de til Sweriges 
Krona lydande Lapmarker, Norrländska skrifter 3, Jacobsson, Roger (red), Umeå: Två Förläggare Bokförlag, s 228, Sköld, 
Peter, 1992, Samisk bosättning i Gällivare 1550–1750, Center för arktisk kulturforskning, Rapport 22, Umeå: Umeå uni-
versitet, s 2, och Bergling, s 255, 272 och 298.  
46 Ruong 1945, s 124–125 och Ruong, Israel, 1954, 'Om renmölkningen på sydlapskt område', i Scandinavica et Fenno-
Ugrica, Strömbäck, D. (red), Stockholm: Almqvist & Wiksell, s 282–299. 
47 Korhonen, Olavi, 1982, Samisk-finska båttermer och ortnamnselement och deras slaviska bakgrund, Skrifter utgivna 
av dialekt- ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, Seria A Dialekter nr 3, Umeå: Umeå universitet, s 169. Se även Söder 
Torbjörn och Parkvall, Mikael, 201o,'Samiska', i Språken i Sverige, Sveriges Nationalatlas, Dahl, Östen och Edlund, Lars-
Erik (red), Stockholm: Norstedts: s 127. 
48 Frågan har ställts till professor emeritus Olavi Korhonen. Han uppger att en dialekt, umesamiskan, var den som talades i 
Arvidsjaurbyn och att den inte hade förändrats från 1700-talet och fram till 1800-talets umesamiska. Vidare finns källor på 
umesamiska från 1700-talet i form av en översättning av Nya testamentet och en ordbok. 
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Tidiga beskrivningar av undersökningsområdet 

Redan 1671 kom en beskrivning och karta av dåvarande Ume lappmark. Medel till 
kartans upprättande beviljades av Kungl. Maj:t. Johan Graan, landshövding i Väster-
bottens län, gav uppdraget till lantmätaren Jonas Gedda och notarien Lars Olofsson 
Holm.49 Beskrivningen omfattade Ume lappmark men även den sydligaste delen av 
Pite lappmark kom med i kartläggningen.50 Just dessa skogssamiska lappskatteland 
(södra delen av Arvidsjaurbyn, söder om Skellefteälven, i Pite lappmark) beskrevs i 
tilltalande termer. Området vid Malån uppströms Malåträsket, eller Jergna som var 
dess namn då, omskrivs som vore det ett lappmarkernas Kanaans land: 

Men på nårre sijdan om detta Sehl, eller rättare sagt, mitt på Sehlet, ähr een opgrunningh eller nääs, 

till 3000 allnar långt, och 300 dito bredt, heel och hållen öfwerwäxt medh Wackert iordtiockt starr-

gräs till 200 lass höö, och war be:te Grääslandh iämpt och utan den ringaste buske, så at man, icke 

Utan största förundran hade lust att see derpå. 51 

Beskrivningar som Holms syftade i första hand till att förmå nybyggare att bege sig till 
lappmarken och upprätta nybyggen där. Men för en avhandling i historia tjänar Holms 
beskrivning syftet att visa på att skogssamerna bodde i ett område där man hade 
framodlat vallar. Dessa vallar utsågs ofta av Holm och Gedda till platser för den till-
tänkte nybyggarens bostad. Beskrivningarna av myrslogar och naturliga starrgräsföre-
komster visar att skogssamernas sommarbetesmarker var goda. Som oftast är tillgång-
arna på fisk och vilt beskrivna i termer som goda och ymniga.  

                                                             
49 Olofsson 1974a, s 47–48 och Norstedt, s 14–16. 
50 Lappskattelanden som beskrivs är Kidnihaas, Nådegobb lijdh Nuschulus oiwe och Ainajaurlandh vilka efter 1695 be-
nämns Släppejaur, Keppejaur, Gransele och Vuorbejaur i Arvidsjaurbyn. Olofsson-Holm uå: 37–40 (min paginering). 
51 Olofsson-Holm, u å: 38. Liknande naturbeskrivningar som Holms återfinns i Lundius, s 29–30. 
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4. KÄLLORNA 

Källorna i denna avhandling omfattas av primärkällor som domböcker, kyrkoböcker, 
kyrkoräkenskaper, vistaionsprotokoll, ämbetsberättelser och för lappmarkerna till-
gängliga kamerala källor, de s.k. mantalslängderna. Tillsammans med av Kungl Maj:t 
utgivna förordningar, protokoll från Kammarkollegiet, ståndsriksdagsprotokoll, pro-
tokoll från Kungliga Vetenskapsakademien och befolkningsstatistiska tabeller från 
Tabellverket har de utgjort källorna. Därtill kommer tryckta källor som förordningar 
och protokoll från ståndsriksdagar.  

Domböcker och kyrkböcker anses ha ett mycket högt källvärde.52 Till primära källor 
men med ett lägre källvärde än domböcker och kyrkoböcker hör de kyrkliga visitat-
ionsprotokollen och ämbetsberättelserna på grund av att visitationsprotokollen var en 
subjektiv berättelse nedskriven av en för visitationen ansvarig präst om församlingens 
tillstånd vid ett tillfälle. Beskrivningar om näringstillståndet, som de skulle rapportera 
om, var deras subjektiva bedömningar om än kvalificerade dito. 

I vissa källor finns en del strukturella skillnader över tid. Hit hör skatte- eller man-
talslängderna som för åren 1650–1695 ofta utan angivande av lappskatteland som från 
och med 1695 års skattelandsreform.53 De kyrkligt administrerade källorna om be-
folkningen, skogssamerna, finns först från 1720-talet (ministerialböckerna). Under 
1740-talet upprättades den första husförhörslängden.  

Församlingsprästen ansvarade för införandet av församlingens befolkningsdata, i 
det av Tabellverket utformade formulär, eftersom varje församlings befolkningsdata 
framräknades från kyrkböckerna. Tabellverkets slutprodukt var summerade befolk-
ningsdata för hela riket. Det finns ett Tabellverkets befolkningsstatistiska källmaterial 
från 1750 och framåt.  

Domböcker finns för hela undersökningsperioden 1650–1800.54 De kyrkliga så kal-
lade visitationsprotokollen finns från 1720-talet fram till 1783. De likartade ämbetsbe-
rättelserna finns för perioden 1772–99. Sockenstämmoprotokollen för perioden 1754–
1800 finns bevarade endast för åren 1754, 1755, 1758, 1759, 1760, 1761, 1780, 1784 och 
1786. Kyrkoräkenskaperna finns bevarade 1654–1658, 1663–1683, 1686–1719 och 
1719–1800.55 Fattigräkenskaperna finns bevarade utan lakuner för perioden 1753–
1786 

I uppsats I, ”Från fattiglapp till tjänstehjon”, utgjorde den ena gruppen källor utav 
de kungliga förordningar där Kronan eller staten hade haft anledning att hålla ordning 
på 'kringströvande samer' från 1600-talet och fram till 1748 års förordning: ”Förord-
ning, hwarefter Lapparne med deras Qwinnor och barn i Wästerbottn och dertil 
lydande lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig uppehålla 

                                                             
52 Bylund, s 21, 25–26, och Hultblad, s 41–42.  
53 Efter 1695 förekommer fortfarande att skattedragarens lappskatteland inte anges men allt oftare anges nu lappskatte-
landet. Vidare om 1695 års skattereform, se Kvist, s 37–38 och Lundmark 2006, s 65-70. 
54 Domböckerna är den enskilt viktigaste källan i denna avhandling. Om domböckernas källvärde enligt andra se Bylund, s 
21–22 och Hultblad, s 42. Av sockenstämmoprotokoll finns endast nio år bevarade. 
55 Kyrkoräkenskapernas och sockenstämmoprotokollen ger särskild information om skogssamerna som endast åtefinns 
här, t.ex. om deras deltagande i byggnationer av offentliga byggnader. 
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wilja”.56 Den andra huvudgruppen bestod av domböcker framförallt för Arvidsjaurs, 
Jokkmokks, Lycksele och Åsele tingslag och kyrkoböcker för Arvidsjaurs församling. 
Det som till en viss del reducerar värdet av domböckerna för Arvidsjaur är de lakuner 
som finns från 1650 och framåt.57 Källvärdet på här redovisade källor får värderas som 
högt.58 Ibland källmaterialet som excerperades men ej publicerades 1999 hörde kyrko-
räkenskaperna inklusive den fattigvårdslängd som ingår i dessa (se bilaga 1).  

I uppsats II, Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800 – en pilotstudie, var dom-
böckerna de viktigaste källorna för att belysa konflikter och näringsutveckling på skat-
telandet. Inriktningen var ju att belysa hur ett lappskatteland och dess inbyggare, som 
antogs vara särskilt utsatta för fjällsamiskt näringstryck och där nybyggesinsyningar 
ännu inte var för handen, skulle hantera de konflikter som rimligen borde uppstå. 
Eftersom Vuorbejaurlandet låg i Arvidsjaurbyns sydvästra hörn blev det aktuellt att 
även gå igenom domböckerna för häradsrätten i Lycksele 1650-1800. Kyrkoböckerna 
var viktiga för att identifiera individer men ur resultatsynpunkt var domböckerna vik-
tigast.59 

I uppsats III, Några teoretiska aspekter vid studiet av skogssamiska 
lappskatteland, hade en översiktlig genomgång av skogssamerna i Arvidsjaur i 
domböcker, mantalslängder, kyrkböcker och befolkningsstatistiska tabeller 
genomförts. De var grunden för ett antal utgångspunkter och antaganden om 
skogssamernas samhälle och vad som kunde hända när det skogssamiska samhället 
utsattes för yttre och inre tryck och hur detta påverkade näringslivsförändringar hos 
dem. 

Till uppsats IV, Några närings- och sociala frågor hos skogssamerna 1650-1800, 
hade alla källor viktiga för uppsatsens resultat excerperats. Linjerna för hur 
skogssamernas samhälle med dess näringsförändringar var ordnade kunde 
presenteras. Det viktigaste källmaterialet utgjordes av rättegångsprotokoll från 
tinget/häradsrätten i Arvidsjaur 1650-1800 (samlade i domboken). Målen vid 
häradsrätten för interna konflikter skogssamer emellan ordnades i kategorierna 
fiskemål, jaktmål och lappskattelandsmål. Kyrkoböckerna, mantalslängder och 
Tabellverkets material för Arvidsjaur utgjorde den andra huvudgruppen av källor. 
Utifrån dessa studerades viktiga delmängder såsom giftermålsmönstren relaterade till 
lappskattelansproveniens, befolknings-, skatte- och näringslivsutveckling. Till källorna 
hörde också vistationsprotokoll och ämbetsberättelser för Arvidsjaurs församling från 
1720-tal och fram till 1800.  

                                                             
56 För övrigt den första av detta slag som endast vände sig till samerna. Tidigare förordningar hade alla lösdrivare och 
kringströvande som målgrupp. Förmodligen låg en frihetstida omvärdering av samerna bland de styrande som en idégrund 
till denna förordning. I den kom straffansvar att läggas på statens tjänare i det fall de smusslade bort några fattiga. 
57 Lakunerna 1650-1800 omfattar åren 1650, 1653, 1654, 1658, 1668, 1669, 1670, 1672, 1679, 1681, 1689, 1697, 1698, 1724, 
1725, 1728, 1760 och 1779. Domboken för Arvidsjaur återfinns arkivledes tillsammans med häradsrätten i Lycksele för åren 
1730, 1731 och 1732. För år 1797 saknas originaldomboken medan den renoverade domboken finns bevarad. Det ger ett 
bortfall om knappt 19 % för perioden 1650–1725 och 5 % för perioden 1726–1800. I arbetet med domböckerna har jag 
utgått från originaldomböckerna (Landsarkivet i Härnösand, HLA). När oklarheter eller lakuner varit för handen har de 
jämförts med de renoverade dito i Riksarkivet(RA). Se vidare Bylund, s 17–21. Påpekas bör att textmängden i domböckerna 
från 1650 och framåt ökar vartefter då målen blir fler och mängden text per mål blir längre. 
58 Kyrkböckerna innehåller smärre felaktigheter vilka redovisas i metodavsnittet. 
59 Domböckernas källvärde är högt. Om detta se Bylund, s 21–22. Vid ett flertal tillfällen nyttjades Riksarkivets renoverade 
domböcker för jämförelser. Se även Bylund, s 17–21 och Hultblad, s 41–44. 
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I Skogssamernas ekonomiska rum (Uppsats V) användes domböcker, 
kyrkoboksmaterial, befolkninsstatistiska tabeller och vistationsprotokoll. Också 
bouppteckningar från tiden 1800–1850 nyttjades. Källor från Kommerskollegium, 
Kungl Maj:t och landshövdingerelationer till ståndsriksdagen användes också. För 
redovisade källor var källvärdet högt med vissa undantag som redan redovisats. Men 
den stora utmaningen, grunden till Uppsats V, var källan ”Handelshuset Clauséns 
räkenskaper, Avräkningsbok:2, Arvidsjaur. Enskilda arkiv, C:104”.  

Källan i sig var ordentligt utförd vilket blev tydligt när arbetet med excerpering och 
bearbetning genomfördes varför källvärdet kan anses vara högt, i synnerhet som all 
handel gick ut på att skogssamerna kom med sina varor till handelsmannen som sedan 
avräknades mot de varor som man i byte utväxlade med handelsmannen (därav nam-
net Avräkningsbok).  

Problemet var att Handelshuset Clauséns räkenskaper var den enda återstående av-
räkningsboken från denna tid för Arvidsjaur. Antalet handelsborgare60 från Piteå hade 
under undersökningsperioden varit någonstans mellan 10 och 25 beroende på årt-
ionde och omständigheter (uppgifter som återfanns var 18 st år 1736, 11 år 1746 och 24 
år 1781).61 Efter många resonemang med handledare och kollegor kom vi till stånd-
punkten att den skulle vara möjlig att nyttja om man tillämpade relevant källkritik.62 

                                                             
60 Begreppet handelsborgare representerar bestämmelserna om hur handeln skulle gå till enligt lagen: Borgerskapet i 
Bottenvikens kuststäder (t.ex. Piteå och Luleå) hade ensamrätt till handeln i lappmarkerna. I Pite lappmark var den rätten 
förbehållen handelsborgarna från Piteå. Handelsrättigheterna kom mot slutet av 1700-talet att förbehållas handelsborgare 
oberoende av norrlandskuststad. Det var förbjudet för bönder och samer att handla med varandra utanför marknadssyste-
met. Om det så kallade landsköpet hade varit lagligt skulle bönder och samer obehindrat ha kunnat handla med varandra. 
Förbudet mot landsköp upphävdes under 1800-talet. 
61 Marklund, Bertil, 2008, [Uppsats V], 'Skogssamernas ekonomiska rum', i Människor i Norr, Sköld, Peter (red), Umeå: 
Umeå universitet, s 343–448, s 375. 
62 Marklund 2008, [V], s 377–381. Se Lindmarks källkritiska arbete med ett 1700-talsmanuskript: Lindmark, Daniel, 1999, 
'Mellan fiktion och verklighet: Theophilus Grans manuskript Några samlade teckn och bewis, Samfundet Pro Fide et 
Christianismo och den religiösa exempelberättelsen', i Berättelser från Jokkmokk, Skrifter utgivna av Samfundet Pro Fide 
et Christianismo 16, Lindmark, Daniel. (red), Stockholm: Samfundet Pro Fide et Christianismo, s 155–200. 
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5. METODFRÅGOR 

Redan innan avhandlingsarbetet påbörjades fanns en upparbetad kunskap om det 
goda källäget för den skogssamiska Arvidsjaurbyn. Med de tidigare arbeten som jag 
gjort hade ett gryende intresse för att få veta mer om skogssamebyn vuxit fram.63 Med 
de studierna hade också en metodisk insikt om vikten av att individer skulle kunna 
kopplas till en geografisk punkt börjat ta form. Varje individ borde kunna knytas till 
det lappskatteland han eller hon kom från. Det lappskattelandet var individens hem-
ort, det lappskatteland där individen vuxit upp dvs. individens proveniens. Kunde inte 
en individ, i frågor som rättegångar, skatter och giftermål, proveniensiellt knytas till 
det lappskattelandet så blev individen ett bortfall.  

Eftersom kyrkoboksmaterialet under undersökningsperioden fördes på ett sätt som 
kan beskrivas som att varje kyrkobok var en enhet, an sich, där prästen gjorde sina 
anteckningar, så behövdes en metod för att säkerställa vem individen var och vilket 
lappskatteland han/hon var född på dvs. hans eller hennes proveniens. Den viktigaste 
källan för metoden är husförhörslängden.64 Korskollationering är en metod för att 
bedriva komparativa källstudier. Metoden går ut på att jämföra olika källor på ett så-
dant sätt att man kan koppla en individ till en plats, ort eller, som här, ett lappskatte-
land. Metoden är nödvändig för studier av kyrkböcker före 1800 eftersom det inte 
fanns direktiv om att prästen skulle göra anteckningar med hänvisningar mellan olika 
husförhörslängder eller kyrkböcker.65  

Men kan man säkerställa att en individs proveniens kan kopplas samman med det 
särskilda lappskattelandet kan man i analyser väga samman giftermålsmönster i en 
skogssameby med dess näringsförändringar. Korskollationering är tidsödande och 
tålamodsprövande men ger säkrare resultat.  

Metodfrågor i Från fattiglapp till lapphjon (Uppsats I) 

Att förordningen om samernas vistande utanför lappmarkerna från år 1748 skilde sig 
från tidigare likartade förordningar gjorde det viktigt genomföra en textkritisk jämfö-
relse mellan de olika förordningarna för att visa på framväxten av grundelementen i 
svenska förordningar om fattigas lösdriveri.66  

Med förordningen från år 1748 kom nya sätt att hantera fattiga och deras lösdriveri. 
Den kungliga resolutionen på prästerskapets besvär år 172367 var av samma repressiva 
karaktär som tidigare förordningar: I texten finns formuleringar om att de fattiga sa-
                                                             
63 Marklund 1985, Marklund 1990. 
64 Studerade husförhörslängder är ordnade efter lappskatteland med alla familjemedlemmar och tjänstefolk noterade på en 
foliosida. För varje individ noteras födelseår, dödsår, vigselår, betyg för läskunnighet och nattvardsgång.  
65 Efter 1800 innehåller en kyrkobok, t.ex. en husförhörslängd, hänvisningar om en individ av typen 'NB fol 123' vilket 
betyder att personen i fråga återfinns i den 'nya boken' dvs. den husförhörslängd som kommer kronologiskt efter den du 
just studerar.  
66 Förordningens titel är: Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qwinnor och barn i Wästerbottn och dertil lydande 
Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig uppehålla wilja. Förordningstexten återfinns i Marklund, 
Bertil, 1999a, [Uppsats I], Från fattiglapp till lapphjon, Kulturens frontlinjer 16, Umeå: Umeå universitet, s 35–36. 
67 Modée, R., G., 1742, 1723. Den 22. Oct. Resolution uppå Prästerskapets Beswär och ansökningar, i Utdrag utur alle ifrån 
den 7. Decemb 1718 utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publikationer, I, Stockholm: 
Med Hans Kgl. Maj:ts Allernådigste Privilegio, s 530.  
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mer som påträffas utanför lappmarkerna ska föras åter till lappmarkerna.68 Men 
makthavarnas tankesätt skulle förändras fram till 1748.   

Den andra delen i denna källstudie handlade om de fattiga samer som, enligt 1748 
års förordning, hos sin häradsrätt ansökt om att få bege sig till nedre landet för att 
arbeta.69 De aktuella målen vid tingsrätten i Arvidsjaur och lappmarkstingsrätterna 
norr och söder därom gicks igenom för att kunna visa på eventuella likheter och skill-
nader mellan de olika lappmarkerna. För Arvidsjaurbyns del knöts individerna i de 
flesta fall till ett lappskatteland. Det resultatet redovisades inte i Uppsats I. Av materi-
alet framgår att vissa lappskatteland inte fanns representerade i fattiglängden (bilaga 
1). Det gav insikter om det fortsatta arbetets inriktning: Lappskattelandet var förmod-
ligen den grundläggande analysenheten för Arvidsjaurbyn och andra skogssamebyar 
och till det skulle individen, skogssamen, knytas. 

Metodfrågor i Uppsats II: Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800 

Resultatet i Uppsats I pekade i riktning mot att lappskattelandet var den grundläg-
gande analysenheten. I Uppsats II genomfördes en pilotstudie av ett lappskatteland, 
Vuorbejaur. Syftet var att resultaten om Vuorbejaurs lappskatteland skulle ge en för-
ståelse för hur det fortsatta arbetet med skogssamerna i Arvidsjaurbyn skulle utfor-
mas.  

Utgångspunkten blev att gå igenom alla tillgängliga källor om Vuorbejaur. Lapp-
skattelandet var beläget i Arvidsjaurbyns sydvästra hörn. Eftersom fjällsamer från 
Ume lappmark nyttjade skattelandets betesmarker vintertid var det givet att gå ige-
nom alla domboksprotokoll inklusive de från Ume lappmark och häradsrätten i Lyck-
sele.70 Analysen kom därmed att grundas på den information som gavs i dombokspro-
tokollen. Studierna av näringskonflikterna mellan fjällsamer och vuorbejaursamer gav 
information om mönster, omfattning och djup såväl som exempel på lösningar av 
dem. Senare tvistemål om Vuorbejaur handlade om vilka skogssamer som hade rätt att 
inrymmas och vistas på Vuorbejaurlandet, avlägsna släktskap och samarbeten med 
andra i vinterfisket. Studier av tvister på lappskatteland väster och öster om Vuorbe-
jaur på temat fjällsamiska flyttningsvägar genomfördes också.71  

Genomgången av tvister mellan de skogssamiska lappskatteland som var belägna 
vid Pite och Ume lappmarkers västra gräns och de under hösten/vintern västerifrån 
kommande fjällsamerna visade att av dem var Vuorbejaur särskilt utsatt. Med ana-
lysen av domboksprotokollen kunde det påvisas att vuorbejaursamernas näringsliv 
försköts från fiske/jakt som viktigaste näringar till renskötsel. De individer som deltog 
                                                             
68 Marklund 1999a, [ I], s 19. 
69 Det är först efter 1748 som mål av detta slag förekommer i domböckerna eftersom det före 1748 var olagligt att på lands-
bygden hysa fattiga samer. 
70 Enligt lagen skulle tvister anhängiggöras vid den häradssrätt under vilken Vuorbejaurlandet hörde juridiskt och geogra-
fiskt dvs. Arvidsjaur. Juridiskt sett skulle alla tvister som uppstod på Vuorbejaurlandets marker, om så anhängiggjorda vid 
häradsrätten i Lycksele, ha förts till Arvidsjaurstinget – vilket inte skedde. I stället instämde t o m lappskattelansinnehava-
ren för Vuorbejaurlandet fjällsamer till tinget i Lycksele. Metodiskt sett visar detta exempel på att omfattningen av insam-
landet av källor bör vara omfattande. Men varför flyttades inte ärendet av domaren i Lycksele till häradsrätten i Arvidsjaur? 
Kanske hade det att göra med att Vuorbejaurlandet som fanns med på 1671 års karta (del av Ainajaurlandet) ansågs höra till 
Ume lappmark, men om så var fallet anfördes det argumentet inte i något av de aktuella domboksprotokollen. 
71 Marklund 1999b, [II], s 49–51. 
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i de olika tvisterna på Vuorbejaurlandet kunde knytas till händelserna genom uppfölj-
ning i kyrkböcker, fattigvårdsräkenskaper, mantalslängder, dock med vissa undan-
tag.72 I figur P följer en beskrivning av metoden i Uppsats II. 

Figur 4. Metod som nyttjades i Uppsats II, Lappskattelandet Vuorbejaur 1650-1800  

 
Förklaringar: Husförhörslängden (hfl): Av alla kyrkliga, kamerala m fl källor från 1600-talet och fram till 1800-talet är hfl 
den enda källa där alla individer i en familj finns bokförda, på ett och samma folioblad, med uppgifter om födelseår, vigselår 
och dödsår mm. När du ska spåra en individ, säkerställa dennes identitet och proveniens har du i hfl fler spår att följa än 
om du söker en individ i andra källor. Därför är hfl bland kyrkoböckerna, med avseende på att säkerställa individer i något 
avseende (t.ex. proveniens) den viktigaste källan. Från 1800-talets början, då prästen gjort en kyrkoboksanteckning om en 
individ, kompletterades den med en hänvisning till en annan kyrkobok vilket i här nämnt avseende ökade ministerialböck-
ernas källvärde eftersom hänvisningsanteckningar minskade felen. Husförhörslängden hade sin grund i kyrkliga myndig-
heternas, med regelbundenhet, återkommande kontroller av församlingsmedlemmarnas kristendomskunskap till skillnad 
från t.ex. dop- och vigselböckerna som var händelserelaterade. 

Korskollationering: Den för undersökningen aktuella husförhörslängden (hfl 2) utgör plattform. Den jämförs med andra 
källor, t.ex. en vigselbok. För att säkerställa en uppgift, om en individs identitet och proveniens, går man vidare med födel-
seboksnotiser om individen och jämför med en tidigare hfl (hfl 1), eller med dödboken och en senare hfl (hfl 3). Alla uppgif-
ter ur källor enligt ovan (inklusive domböcker m fl källor) bokförs med hfl 2 som bas.  

Metodfrågor i Några teoretiska aspekter vid studiet av skogs-
samiska lappskatteland (Uppsats III) 

Uppsatserna 1 och 2 var källstudier. Med resultaten från dem och inför det återstående 
arbetet gick arbetet med Uppsats III ut på att teoretiskt formulera en inriktning för det 
fortsatta arbetet. Frågor som lyftes fram var; komplexiteten i skogssamernas närings-
liv, skogssamernas näringsgeografiska position i det dåtida Västerbotten och skogs-
samernas sociala och ekonomiska villkor. Det gav inriktningen för kommande under-

                                                             
72 Från 1700-talets början och före den första husförhörslängden för Arvidsjaurs församling från 1740-talet kan uppgifter 
om individers identitet i domböcker och, andra källor inte säkerrställas: Vi kan konstatera att domboksreferaten namnger 
innehavaren Per Persson på Vuorbejaurlandet när han stämmer fjällsamer inför tinget: ”Lappmannen Per Persson här i 
Arfwisjaur, beswärade sig deröfwer, at Rijk Anders Siuhlsson i Granbyn och Uhmeå lappmarck, åhrligen tillfogar honom 
stort intrång på Hans Skatteland Hwerbjaur, i det han icke allenast, merendels heela winteren igenom, förblifwer der 
sammastädes med sin Reenmacht, som hans Booskap beet förtärer…” (dombok Arvidsjaur 1706, HLA). Utan husförhörs-
längdernas familjeuppställning, där Vuorbejaur finns med på en särskild sida med fru och barn antecknade, är Per Persson 
fortfarande bara Per Persson. Dessutom, med namnet Per Persson, ställt i skenet av patronymikonprincipen, kan det finnas 
många Per Persson i de milsvida omgivningarna. Om Per Persson och hans familj hade räknats upp i dombokstexten då 
hade vi kunnat säkra Per Perssons identitet. 
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sökningar om skogssamernas samhälle och dess näringstransition. Till ramen bifoga-
des frågeställningar för det fortsatta arbetet. 

Metodfrågor i Några närings- och sociala frågor hos skogssamerna 
1650-1800 (Uppsats IV) 

Inriktningen på denna uppsats var att undersöka skogssamernas näringar, befolk-
ningsutveckling, skattesystem och giftermålsmönster. Källäget var utmärkt och nä-
ringstvister/näringsförändringar, befolkningsutveckling och skatteutveckling kunde 
metodiskt sett redovisas på ett fullgott sätt.  

Att få fram resultat om skogssamernas giftermålsmönster visade sig vara metodiskt 
komplicerat. Att nöja sig med giftermålsbokens uppgifter visade sig inte hålla. 
Uppgifterna var inte fullständiga då man noterade brudens eller brudgummens 
lappskatteland med avseende på individens proveniens och ibland saknades uppgifter 
om lappskatteland.73  

För att nå resultat om giftermålsmönstren var, utöver giftermålslängder, 
genomgångarna av  husförhörslängder, dopböcker, vigselböcker och dödböcker helt 
nödvändiga.74  

Orsaken till att dessa metodiska problem uppstod var brister i prästernas nog-
grannhet, eller brister i systemen, när de gjorde sina anteckningar i husförhörslängder 
och ministerialböcker. Som tidigare nämnts fanns det inte anvisningar om hänvis-
ningar mellan de olika kyrkböckerna före år 1800. Det fick konsekvenser i kyrkoboks-
noteringarna.  

Namngivningsbruket med patronymikon kunde medföra att en individs för- och ef-
ternamn blandades ihop med påföjd att individens namn blev fel i en kyrkobok vid ett 
tillfälle men skrevs in rätt i en annan kyrkobok vid ett annat tillfälle. 

Vidare kunde prästen ha svårt att knyta brud eller brudgum till deras respektive 
proveniensiella lappskatteland. Kanske uppgav brudgum DD det lappskatteland där 
han just då var dräng och bruden/pigan CC det land där hon tjänade. Men Paret CC 
och DD var födda på ett helt annat lappskatteland.  

Av exemplet följer att om man som forskare med en säker metod ska kunna fast-
ställa individens proveniens, lappskattelandet där individen fötts och vuxit upp, måste 
källorna korskollationeras. Här följer några exempel på det temat och hur man söker 
de viktiga kopplingarna mellan husförhörslängd och övriga källor:  

                                                             
73 Med 1686 års Kyrkolag lades grunden till den svenska kyrkobokföringen. Instruktioner för kyrkobokföring återfinns i 
Kapitel 24, § 8. När prästen bokförde nyvigda i vigselboken skulle följande faktorer noteras: ”…9. Alle Brudefolck, med 
dheras och Föräldrarnas Namn, samt underrättelse, hwadan the äre komne, och hwad Witnesbörd the haft hafwa.”. Se 
Thulin, Gabriel, 1936, 1686 års kyrkolag, Stockholm: Samfundet Pro Fide et Christianismo, s 86. Med formuleringen ”hwa-
dan de äro komne” avses förmodligen deras födelseort men det kan också tolkas som deras aktuella hemvist. Gösta Lext 
redovisar följande om kyrkobokföringen fram till 1800: Kyrkobokföringens högsta instans var prästeståndet med alla 
Sveriges biskopar som ledamöter. Det hade möjlighet att ge rekommendationer om kyrkobokföringen. Det var dock slutlig-
en biskopens i varje stift angelägenhet att utfärda instruktioner för sitt stift. Enligt Lext hade prästen, förutsatt att han 
följde kyrkolagen och gällande förordningar, stor frihet att själv utforma kyrkobokföringen vilket fram till 1800 medförde 
att variationerna mellan olika pastorat kunde vara stora (Lext, Gösta, 1985, Studier i svensk kyrkobokföring, Meddelanden 
från ekonomisk-historiska institutionen nr 54, Göteborg: Göteborgs universitet, s 85–91). 
74 Dopböcker, vigselböcker och dödböcker kallas sammantagna för ministerialböcker. 



 

22 

För att skapa en korrekt vigsellängd med avseende på proveniens kommer man på 
individnivå att jämföra vigselbokens individuppgifter med kanske tre på varandra 
kronologiskt följande husförhörslängder för att fastställa vem individen är och vilket 
lappskatteland som han eller hon är född på.  

Om man i ett annat giftermål inte kan fastställa proveniens går man vidare till 
nästa, i just detta sammanhang relevanta källnivå, dopböckerna. Om man i dopboken 
hittar maken NN och att han där uppges komma från lappskatteland L går man till 
husförhörslängderna och får NN:s proveniens bekräftad. Men makan PP har i vigsel-
boken noterats komma från lappskattelandet S. Man hittar henne under lappskatte-
land S men där är hon noterad längst ned på sidan där drängar och pigor antecknades. 
Vilken är då makan PP:s proveniens? Hon ligger kvar som ett fågetecken och risken 
för bortfall är uppenbar. Kanske återfinns PP, i ett annat forskningssammanhang, i 
dopboken som dopvittne fem år tidigare, där hon och hennes familj antecknats. Präs-
ten har angivit att de kommer från lappskattelandet T vilket, efter en kontroll i aktuell 
husförhörslängd, bekräftas vara PP:s proveniens.  

Figur 5. Metod för jämförelser mellan källor för att fastställa skogssamers proveniens. 

 
Förklaringar: Husförhörslängden (hfl). Av alla kyrkliga, kamerala m fl källor från 1600-talet och fram till 1800-talet är 
husförhörslängden (hfl) den enda källa där alla i en familj finns bokförda, på ett och samma blad, med uppgifter om födel-
seår, vigselår och dödsår. När du ska spåra en individ och dennes proveniens har du i hfl fler spår att följa än om du söker 
en individ i andra källor. Därför är hfl bland kyrkoböckerna, med avseende på att fastställa individer eller avslöja fel i 
prästens anteckningar, den viktigaste källan. Från 1800-talets början, då prästen gjort en kyrkoboksanteckning om en 
individ, avslutades den med en hänvisning till en annan kyrkobok vilket gav ett ökat källvärde.  Husförhörslängdens ”kro-
nologiska rytm” var ju kopplad till den kyrkliga återkommande kontrollen av församlingens kristendomskunskaper, till 
skillnad från t.ex. dop-och vigselböckerna som var händelserelaterade.  

Korskollationering: Den för undersökningen aktuella husförhörslängden (hfl 2) utgjorde plattform. Den jämfördes med 
andra källor som vigselboken (vb). För att säkerställa en uppgift, om en individs identitet och proveniens, går man vidare 
med födelseboksnotiser (fb) om individen och jämför med en tidigare hfl (hfl1), om en sådan finns, eller med dödboken (db) 
och en senare hfl (hfl 3). Alla uppgifter ur källor enligt ovan bokförs med den aktuella hfl 2 som bas. 

För maken FF i ett tredje giftermål där proveniensen inte är klarlagd kan det, tror 
man, räcka med att kollationera med en äldre husförhörslängd. Om man i den hus-
förshörslängden inte kan få detta bekräftat så hänger hans möjligheter att inte bli ett 
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bortfall på andra källor. Så det är bara att fortsätta att söka fastställa individ och pro-
veniens. När du, i ett helt annat forskningssammanhang och kanske månader senare, 
stöter på hans namn i ett domboksreferat (”Kärande är FF från lappskattelandet 
MM…”) kan FF:s proveniens äntligen fastställas via husförhörslängden.  

Det kan också vara som i ett fjärde fall där maken ÅÅ hur man än korskollationerat 
med olika källor inte kunnat fastställa ÅÅ:s proveniens. ÅÅ kan då, avsevärt senare 
och i ett helt annat forskningssammanhang, träda fram när du studerar en källa som 
kyrkoräkenskaperna vilket du sedan kan bekräfta via husförhörslängden. 

 
Metodiken i undersökningen av Arvidsjaurbyns fördelning av skatten inleddes med 

att skapa en tidsserie för att kunna detektera förskjutningar i fördelningen av skatten 
men också för att jämföra arvidsjaursamernas sätt att fördela skatten med andra sa-
mebyars. Anledningen var att se om det fanns tendenser till differentiering i Arvid-
sjaurbyn och i jämförelser mellan den och andra samebyar.  

Efter 1695 års skattereform fördelade samebyarna själva den av myndigheterna fix-
erade skattesumman inbördes vilket därmed skulle ha kunnat leda till en differentie-
rande skattefördelning.75 Resultat i denna riktning lyste med sin frånvaro för arvid-
sjaurbyns del. Vid en jämförelse mellan fjällsamebyn Ranbyn i Ume lappmark och 
Arvidsjaurbyn, från mitten av 1770-talet fram till år 1800, visade det sig att det högsta 
skattebelopp som en enskild skattedragare betalade ett enskilt år i Ran var dubbelt så 
stort eller större än för motsvarande skattedragare i Arvidsjaurbyn. År 1695 var det 
förhållandet mindre än dubbelt.76  

Skölds undersökningar av fjällsamebyn Kaitum och skogssamebyn Sjokksjokk visar 
på avsevärt mindre skillnader.77 Andra faktorer som det ökade antalet skattande i byn, 
värdeförändringar av myntet och skattetryck måste vägas in.78 Med denna metod 
kunde det påvisas att differentieringen hos fjällsamerna var tydligare än i Arvidsjaur-
byn och andra skogssamebyar.  

Sammanfattningsvis har det goda källäget gjort det möjligt att nyttja metoder som 
hade sin grund i studier på individnivå. Resultaten i denna uppsats har sin grund i 
aggregerade individstudier. När man arbetar utifrån individnivå är korskollationering-
ens metod, där varje individ kontrolleras mot källorna som korskollationeras mot 
varandra, viktig. Analysverktyget har blivit den konkreta undersökningens tjänare.79 

                                                             
75 Olofsson 1974a, s 63 och Kvist, s 37–40. 
76 Mantalslängder för Ranbyn och Arvidsjaurbyn år 1695, 1775, 1785, 1795 och 1800. RA. 
77 Sköld 1992, s 17–18. Därtill fanns strukturella skillnader mellan skogssamebyarna Arvidsjaur och Sjokksjokk i det att 
Sjokksjokksbyn hade ett närmare samarbete med fjällsamebyar i Lule lappmark (t.ex. att skogssamernas renar hade sina 
sommarbeten i fjällen) ett förhållande som inte gällde i Arvidsjaurbyn. Detta kan ha påverkat fördelningen av resp. samebys 
skatt. Se Hultblad, s 143. 
78 Olika yttringar av skattesystemet har, för alla samebyar, utretts av Kvist, IV, s 1–33. 
79 Marklund 2004, [IV], s 43. Ray, som citeras i Marklund 2008, [V], s 351–352 och Khazanov, citerad i Marklund 2008, 
[V], s 348, betonar vikten av att de analytiska verktygen ska vara den konkreta undersökningens tjänare. 
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De särskilda metodfrågorna i Skogssamernas ekonomiska rum 
(Uppsats V) 

Metoderna för att bearbeta källan Handelshuset Clauséns Avräkningsbok för Arvid-
sjaur redovisades utförligt i Uppsats V, Skogssamernas ekonomiska rum. Det kan 
ånyo understrykas att det har sina begränsningar att nyttja en enda kvarvarande källa. 
En enskild skogssame kunde i princip ha affärsrelationer med flera piteborgare samti-
digt. Å andra sidan var skogssamerna förmodligen trogna sin handelsman eftersom 
man hade ett system med byteshandel år efter år och över tid. För det tredje hade pi-
teborgarna troligen delat upp skogssamerna sinsemellan. För det fjärde hamnade 
denna kartell i vissa svårigheter efter marknadsreformen under slutet av 1770-talet då 
borgare från fler städer hade rätt att besöka marknaden i Arvidsjaur. För det femte vet 
vi inte heller omfattningen av skogssamernas lokala renköttshandel med nybyggar-
na.80 

Det föreligger ytterligare perspektiv på den ovan redovisade källsituationen. Att inte 
redovisa denna källa skulle också det vara en åtgärd där viktig information och forsk-
ning utelämnades: I Uppsats V har skogssamernas inbyte av renskinn till handelshuset 
Clausén redovisats (bilaga 2). Skogssamers från Västra och Östra Kikkejaur byteshan-
del med renskinn, ställt i förhållande till inbyte av renskinn av skogssamer från andra 
lappskatteland, är större i antal levererade renskinn per person. Att de två Kikkejaur-
landen bytte in de flesta antalet skinn/person bekräftar dessa lappskattelands fram-
skjutna position som under 1800-talet och in i 1900-talet kom att bli två i en trio av 
dominerande lappskatteland.  

På några skatteland förekommer enstaka individer med samma stora antal renskinn 
till inbyte (Levattnet, Kilvejaur, Quotejaur och Pite Elf). Resultaten pekar i riktning 
mot en skogssamisk renskötselexpansion och de lappskatteland som kom att visa sig 
starkast in på 1800-talet är redan här ledande (V och Ö Kikkejaur) - det är bara det att 
källan är endast en (mot fler än tio om fler handelshus avräkningsböcker hade beva-
rats till nutid). Hursomhelst kom källans fördelar, vägda mot dess nackdelar, att av-
göra att den nyttjades. Metodiskt höll jag fast vid att bearbeta källorna utifrån individ-
nivå och korskollationering mellan källor med syftet att fästa individerna i Clauséns 
Avräkningsbok till det enskilda lappskattelandet. Vidare knöts sociala faktorer, som 
skulle komma att påverka skogssamens ekonomi, till det ekonomiska materialet i 
Clauséns Avräkningsbok. Resultatet blev ett försök till en beskrivning av det ekono-
miska rum som var skogssamernas vid denna tid, såsom det framträder i källorna (se 
figur 7, sid 50). 

                                                             
80 Marklund 2008, [V], s 359-362. Læstadius: ”Hvar och en borgare har sina vissa kunder, med hvilka han handlar.” 
Læstadius, Petrus, 1977a, [1831], Journal, Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar N:o 15:1, Umeå: Kungl. Skytteanska 
Samfundet, s 82. I Læstadius 1977b, s 54–56 beskriver denne handelsborgarens villkor från 1820- och 1830-talen när 
konkurrenter, som lanthandlare, tävlade med dem om kunderna – till skillnad från 1700-talet och då framförallt före 1770-
talets handelsreform.  I Læstadius 1977b, s 27–29 beskriver denne den lokala marknad som jag utvecklade resonemangen 
om i Skogssamernas ekonomiska rum, se Marklund 2008, [V], s 357–362.  
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6. TEORIER OCH TEORIANSATSER  

Denna avhandling har som utgångspunkt använt teorin om olika stadier för urfolk, det 
vill säga de som för sin försörjning bedriver jakt/fångst eller bedriver boskapsskötsel, 
och med variationer i form eller utsträckning följer med sin boskap.81 Forskningen om 
stadier tenderar, av logiska och rationella skäl, att framförallt detektera de faktorer, 
aktiva sådana, som verkar i övergångarna mellan stadierna. I Hunters, Pastoralists 
and Ranchers söker Tim Ingold utveckla en teori omfattande de tre stadier som han 
menar är de tydligaste uttrycken för samernas näringsmässiga utveckling.  

Hans teoretiska utgångspunkt är fångstsamhället. Enligt Ingold utgör jämlik del-
ning av fångsten inom den aktuella samhällsgemenskapen grundförutsättningen för 
fångstsamhället (hunting) till skillnad från nästa stadium, det seminomadiska sam-
hället (pastoral), där tillgången till renen är individuell och hjordens ökning sker na-
turligt och där avkastningen konsumeras av det enskilda hushållet. Slutstadiet, den 
moderna rennäringen (ranching), är en utveckling av den pastorala med den skillna-
den att renkött produceras för avsalu på en marknad.82 I nämnda arbete deklarerar 
Ingold att han haft som mål att utveckla en teori.  

De forskare som kommer att redovisas nedan83 har, till skillnad från Ingold, bedri-
vit källforskning, vilket genererat tolkningar av definitioner för de olika stadierna. De 
har inte heller, som Ingold, explicit formulerat en teori. Men alla forskare som kom-
mer att presenteras utgör viktiga delar för att kunna påvisa den teoretiska yttre ram 
inom vilken det skogssamiska inryms (därav rubriken ovan).84 Dessa forskare sam-
mantaget utgör en forskningsinriktning som fokuserar på urfolk. Elinor Ostrom, å sin 
sida, har fokuserat på ekonomiska system med en social ordning i allmänningsmil-
jöer.85 Min avsikt är att presentera de två inriktningarna, väga dem mot varandra och 
relatera dem till denna avhandling. 

Några aspekter på fångstsamhället 

Tim Ingold ställde sig frågan hur det kunde komma sig att en fångstekonomi baserad 
på vildrensfångst, i vissa områden och under vissa historiska epoker kunde ersättas av 

                                                             
81 Ingold, Lundmark 1982 och Hultblad. 
82 Ingold, Tim, 1980, Hunters, Pastoralists and Ranchers, Cambridge Studies in Social Anthropology, Cambridge: Cam-
bridge University Press, s 1–6. Lundmark har också beskrivit fångstsamhället. Där nyttjas resurserna inom ett tämligen 
vidsträckt men avgränsat område. Tre till sex familjer vandrar mellan olika resurskällor under årets gång. Samhället är 
jämlikhetsbaserat och befolkningen är gles eftersom för många människor skulle tömma resurserna inom området. Man 
använder 3-4 timmar om dagen för att samla in födan. Seminomadismen, som det framgår av själva begreppet, indikerar en 
rörelse från A till B och utgjorde övergångsstadiet från fångstsamhället till det nomadiska. Se Lundmark Lennart, 1982, 
Uppbörd, utarmning, utveckling, Det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadism i Lule lappmark, Arkiv 
avhandlingsserie 14, Lund: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia, s 30. Före Ingolds teoretiska arbete hade nordiska 
forskare, vars arbeten innehöll mindre delmängder teori, arbetat med begreppet. Se Tegengren, Hultblad och Vorren.  
83 I deras forskning har dock skogssamiska frågor endast varit en mindre framträdande del. 
84 Man får, vad gäller begreppens tolkningar av olika forskare, hålla i minnet att en del av dessa forskare var publicerade 
före Ingolds arbete och en del efter. 
85 Ostrom, Elinor, 1990, Governing the Commons, Cambridge: Cambridge University Press och Ostrom, Elinor, 2009, 
Allmänningen som samhällsinstitution, Lund: Arkiv förlag. 
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nyttandet av tamrenhjordar.86 Ingolds svar var att förändringarna i fångstsamhället, 
som ledde till nomadismens uppkomst, orsakades av vildrensstammans minskning 
som i sin tur skapade brist på föda. Krisen innebar att de som hade ett fåtal tama renar 
(för transporter under året) utökade renantalet till en hjord. Detta förde med sig ett 
nytt sätt att organisera födoinhämtningen.87 Ingold förklarar hur detta gick till. De 
första renjägarnas övergång till seminomadism bör ha skett stegvis via tamdjur som 
lockdjur först till jakten och sedan som lockdjur för att utöka den lilla tama renhjor-
den.88 Ingold frågar sig hur det är möjligt för jägaren och hans familj att kompensera 
underläget att inte vara lika rörlig som vildrenshjorden?  

Svaret blir att en tam hjord har en annan och lägre grad av rörlighet. Kan man 
skapa en tam renhjord innebär det att man har kontroll på födan på nära håll – en 
substantiell anledning till att skapa en tamhjord.89 Jakten och fisket var fångstsam-
hällets kärnfunktioner. Man behövde relativt stora områden för att klara sin existens. 
En viktig beståndsdel i fångstsamhället över tid var hållandet av ett fåtal tamdjur (för 
transporter och som lockdjur vid jakt). Men i tämjandet av renen låg också fröet till 
framtiden, den egna hjorden och kampen mellan det gamla och det nya i fångstsam-
hället dvs. bevara det eller förändra det genom att övergå till ett nytt stadium nämligen 
det pastorala.90 Lundmark hänvisar, i fråga om hur det gamla kunde brytas mot det 
nya, till Snireljmans studie där denne beskriver hur fångstfolks konservativa uppfatt-
ningar tog sig uttryck: 

The number of domesticated reindeer was not permitted to grow to the point where it would disturb 

the ancient form of subsistence and people continued to uphold their usual migratory patterns.91 

 

Snireljmans deklaration leder analogt till att då fångstfolken inte prioriterade arbetet 
med att hitta bra betesmarker kom övergången till nomadism att aktualiseras först när 
extrema situationer uppstod.92 Lundmark menar att faktorn extrema situationer var 
det som bröt ned samernas fångstsamhälle och beredde vägen för övergången till no-
madismen.93 Snireljmans beskrivning pekar mot att byaenhetens förmåga eller oför-
måga att ta viktiga beslut var en viktig faktor i valet mellan en fångst- och en rensköt-
seldominerad näring.  

Antropologen David Anthony kom 2007 med arbetet om hästens roll i utvecklingen 
av nya näringsformer hos folken på stäppen norr om Svarta havet/Kaspiska havet. 
Han ställde sig frågan varför stäppfolken i södra Ryssland hade anledning att tämja 
hästen (omkring 4000 f Kr). Anthonys svar var att hästar hade en förmåga att själva 
hitta vinterbete, att man med en hästhjord hade en köttreserv till hands under de 

                                                             
86 Ingold 1980, s 5. 
87 Ingold 1980, s 168. 
88 Ingold 1980, s 65, 77. 
89 Ingold 1980, s 76–77. 
90 Lundmark, Lennart, 1989, 'The Rise of Reindeer Pastoralism', Readings in Saami History, I Culture and Language, 
Miscellanous Publications 7, Centre for Arctic Cultural Research, Broadbent, Noel (red), Umeå: Umeå universitet, s 29. Om 
Ingolds definition av pastoral, se inledningen av detta kapitel.  
91 Lundmark 1989, s 30. 
92 Lundmark 1989, s 30. 
93 Lundmark 1982 s 172–173.  
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svåra vintermånaderna och att den tillkomna möjligheten att rida hästar gav dem möj-
ligheten att samla ihop än större hästhjordar.94  

Snireljman är inne på samma tankegång i sin studie där introduktionen av hästen 
hos indianbefolkningen jämförs med de sibiriska folkens tämjande och nyttjande av 
renen.95 De teoretiska argumentet om tillräckligt med föda, att ha födan till hands och 
att kontrollera åtkomsten till den, verkar rimlig. Det stämmer väl överens med förhål-
landen bland skogssamerna in på förra hälften av 1700-talet.96   

Tegengren och Hultblad har båda studerat skogssamiska samhällen. De hade inte 
definitiva definitioner av stadier och stadieövergångar att tillgå. Tegengrens studie av 
skogssamernas i Kemi lappmark fångstsamhälle in i 1700-talet är en utomordentlig 
dokumentation av dess funktioner och struktur. Skogssamerna hade ett tamreninne-
hav men var inte beroende av dessa renar ens som köttreserv om jakten skulle slå fel: 

De behövde också i ytterst ringa grad tamrenar för körslor, då flyttningar om vintern i större ut-

sträckning ej förekommo, och då byarna ofta sammansköto sina förråd av dragrenar vid mera krä-

vande skjutsar t.ex. för kronans räkning. 97  

Han menar att den viktigaste anledningen till tamrensinnehavet är att de behövdes 
som lockrenar vid vildrensjakt.98 Att tamrenen var ett redskap och hjälpmedel i 
fångstsamhället framgår än tydligare när Tegengren redovisar Kemilapparnas ar-
betsår: Av det i sex delar indelade arbetsåret förekommer arbetsuppgifter av jakt- och 
fångstkaraktär i varje del.99  

Filip Hultblad konstaterar att en motsvarighet till förhållandena i Kemi lappmark 
inte kan återfinnas i de svenska lappmarkerna. Det som Tegengren betecknade som ett 
fångstsamhälle i Kemi lappmark klassade Hultblad, 16 år senare, som en halv-
nomadism. Skillnaden i benämnandet av stadier dessa forskare emellan är att när 
vildrenen försvann utvecklades den skogssamiska renskötseln på den svenska sidan 

                                                             
94 Anthony, David W, 2007, The Horse, The Wheel, and Language, Princeton: Princeton University Press, s 200, 219–220. 
Se Ingold 1980, s 97–98, där han påpekar att renen är relativt enkel att tämja och att hjorden som tämjts kan skötas av 
kvinnor och barn. 
95 Om Snireljman se Lundmark 1989, s 29–30. Att just hästen var lämplig för dessa folk att tämja hängde ihop med att den, 
helt på egen hand och med hjälp av sina hovar, kunde få fram betet under snön – något som nötkreatur inte klarade av och 
därför var beroende av människan för vinterfoder. Forskningen om hästens ursprung på de euroasiatiska stäpperna har 
visat att den tämjdes där och att detta i sin tur bidrog till en stark och tydlig teknikutveckling (bl a utvecklandet av den 
antika stridsvagnen m fl resultat). Men varför tämjde stäppens folk vildhästen? Vissa paralleller kan göras till stäppfolkens 
grannar i norr, de nordliga folken i Sibirien/Norden, som tämjde vildrenen. Svaret på frågan om varför de tämjde hästen är 
att man med en tam hästhjord tryggade matfrågan under vintern.  Är detta månne drivkraften bakom tämjningen av vildre-
nen? Se Anthony 2007, s 200, 219–220. Även i Tegengren finns faktorn köttreserv under vintern, i form av tillräckligt med 
vilt, som förklaring (Tegengren, s 114). 
96 Vildrenen förekommer inte i källorna efter 1710. Från 1720-talet finns indikationer på att renhjordarna blir större där 
enstaka individer betalade en hög skattesats (Marklund 2004, [IV], s 38–42). Under 1740-talet beskrev skogssamerna i 
Arvidsjaur sin stora fattigdom: ”…med en swår fattigdom betungade äro så att wij eij sielfwa weeta hwarest wij skola 
taga wårt dageliga uppehälle…”.. Se Schnitler, Peter, 1929, Major Peter Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller 1742–
1745, bind II, Qvigstad, Justus, och Wiklund, Karl, Bernhard, (red), Oslo: Kjeldeskriftsfondet, s 100–101.  
97 Tegengren, s 114. 
98 Tegengren, s 109–110. Ett exempel på att skogssamernas samhälle i Kemi lappmark vid denna tid var ett fångstsamhälle. 
99Tegengren, s 127–128. Att Tegengren var klar över sin definition av fångstsamhälle framgår tydligt när han gör en jämfö-
relse mellan Kemilapparna och de norröver bosatta Skoltlapparna som, när vidrensfångsterna tröt, valde en annan utväg än 
Kemilapparna och slog sig på tamrensskötsel. Tegengren lägger fram ytterligare belägg för att skogssamerna i Kemi lapp-
mark var ett fångstsamhälle (Tegengren, s 114, 115, 117, 123).  
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medan skogssamerna i Kemi lappmark inte utvecklade den. I stället blev de nybyggare 
eller flyttade till norska Finnmarken.100  

Jämförelsen är ett bra exempel på hur gråzoner som omger definitionerna av sta-
dier skapats.101 Begreppet seminomadism utgörs av en tidsperiod, ett stadium eller en 
tidsmässigt kort näringsförskjutning mellan ett fångstsamhälle och ett nomadiskt dito 
- ett forskningsperspektiv som inte heller är särskilt tydligt.102 Att i stället tydligt uttala 
att seminomadismen är ett särskilt stadium av tre låter sig kanske göras om det semi-
nomadiska stadiet är generiskt för urfolk i barrskogsområdet dvs. taigan. 

Aspekter på seminomadism och nomadism 

I övergången från ett fångstsamhälle till ett nomadiskt samhälle, med allt vad det in-
nebar av nya arbetsuppgifter, från passning av hjorden till att ha framförhållning i att 
finna betesmarker, kommer två frågor i förgrunden. Den ena är varför man gick över 
till nomadismen och den andra frågan är hur man gick tillväga. På frågan varför ten-
derar det att ge svar i macroform, t.ex. att det handlar om statliga ingrepp eller andra 
faktorer som klimatskiften - vilket ställde urfolken i en position som offer eller chans-
lösa. Svar på frågan hur det gick till handlar om hur man gick till väga för att göra ren-
hjorden större och vilka sociala, ekonomiska och organisatoriska förutsättningar man 
hade för det. Vid en genomgång av de forskare som undersökt dessa förhållanden do-
minerar varför över hur. 

Anatoly Khazanov sökte skapa en nomadismens encyklopedi då han i Nomads and 
the Outside World redovisade olika forskares bedömningar av orsakerna till nomad-
ismens uppkomst runt om i världen. Khazanov menar att ett genomgående drag ibland 
forskare i ämnet är att vissa folk blir nomader då de av en jordbrukande befolkning 
trängs ut till en ekologiskt fattigare miljö där nomadismen blir en nödvändighet. Han 
menar också att nomadismens uppkomst är så komplex att den inte kan förklaras med 
hjälp av en enda variabel.103 Hans huvudargument är att med nomadismen följer spe-
cialisering som med nödvändighet leder till ett ökat beroende av de bofasta, till värl-
den utanför.104  

Vad gäller som förklaring specifikt för nomadismens uppkomst i den sibiriska tai-
gan? Den samlade forskningen menar att befolkningar i södra Sibirien trängdes undan 

                                                             
100 Hultblad, s 58: ”Vildrenens försvinnande gav vidgat utrymme åt tamrenskötseln…” och ”Den skogslapska renskötseln 
bedrevs intensivt…”. Om skogssamernas i Kemi lappmark flytt till Finnmarken se Tegengren, s 136. 
101 Hultblad, s 54-58. Hultblad hämtade begreppet halvnomadism från bl a K.B. Wiklund. Näringsformen beskrivs som 
flyttningar mellan ett fåtal uppehållsplatser karakteristisk för de av jakt och fiske levande skogssamerna. Begreppet halv-
nomadism kom efter 1970 alltmer att benämnas seminomadism. Av Ekmans karta över vildrenens tidigare utbredning i 
Sverige framgår att vildren under 1700-talet fanns inom delar av Arvidsjaur- och Uhmeåbyarna. Ekman, Sven, 1983, Norr-
lands jakt och fiske, Norrländska skrifter 11, facsimileutgåva, Jacobsson Roger (red), Umeå: Två Förläggare Bokförlag, s 8–
9. Jämförelser med Finland kan göras med den karta som Tegengren publicerat (Tegengren, s 242). 
102 Otydligheten i definitioner i stadieteorin i synnerhet och tydligheten/otydligheten med definitioner, eller begrepp, får 
en att reflektera över tysk historieforsknings Begriffsgeschichte eller begreppshistoria med historikern Reinhart Geselleck 
som ledande företrädare. Forskningen handlar om att kontinuerligt studera olika centrala begrepps förändrade betydelse 
över tid och att publicera resultaten kontinuerligt. Se Persson, Mats, 2005, 'Begreppshistoria och idéhistoria', i Trygghet 
och äventyr. Om begreppshistoria, sid. 14–34, Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, Konferenser 59, 
Lindberg, Bo (red), Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, s 14–18. 
103 Khazanov, Anatoly M., 1994, Nomads and the Outside World, Madison: The University of Wisconsin Press, s 89. 
104 Khazanov, s xxxi.  
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av turkiskspråkiga folk, flyttade runt 1000-talet norröver, blandade sig med urfolk där, 
anpassade sig till nya ekologiska förutsättningar som innebar att jakt och fiske blev 
viktigaste näringar i kombination med små renhjorder för transporter. Under 1500- 
och 1600-talen hade sibiriska folk som nentser, komi och tjuktjer, kunskap om 
renskötseln. I huvudsak var de dock fångstsamhällen med ett begränsat antal renar.105 
Vid 1700-talets början kom utvecklimgen mot större renhjordar att ta fart. Vildrens-
stammen minskade, renhjordarna blev större, renar började nyttjas för externa trans-
porter och det kallare klimatet gynnade biologiskt sett tillväxten av renhjordarna sär-
skilt tundrarenen (tålde kyla bättre än värme).106  

Khazanov positionerar den nordliga euroasiatiska pastorala seminomadismen107 
som en, i ett globalt sammanhang, speciell form då boskapsskötsel kombinerades med 
jakt och fiske. Denna näringsform bedrevs av vissa sibiriska folk, i taigan och på tund-
ran. Renhjordarnas storlek varierade från ett 20-tal upp till 300 djur. Khazanov un-
derstryker att dessa grupper både rumsligen och timligen hade kortare flyttningar och 
en lägre grad av rörlighet än tundrans rennomader ("pure nomads").108  

Med Igor Krupniks arbete, Arctic Adaptions, etableras en ny form av vetenskapligt 
angreppssätt för undersökningar i det cirkumpolära området. Krupnik kombinerar 
teori och praktik i ett växelspel där han införlivar nya variabler vartefter. Han strävar 
efter att finna aggregat av indikatorer, i såväl natur som samhälle, som beskriver över-
gången mellan olika näringsformer i Arktis.  

Övergången till nomadism bland de sibiriska urfolken förklaras med ekologiska, 
ekonomiska och sociala indikatorer. De ekologiska förklaringarna är, menar Krupnik, 
av generisk karaktär medan de ekonomiska och sociala varierar utifrån lokala förut-
sättningar och historiska omständigheter.109  

Krupnik delar in nomadismen, eller pastoralismen som han föredrar att benämna 
den, i två faser. Fas ett kännetecknas av små hjordar där renen mjölkas och dess vik-
tigaste funktion är transportdjurets. Under 1600-talet uppgick ryska renhjordar till 
högst hundra djur och konsumtionen av renkött kom från vildrenen.110 I fas två har 
man gått över till större renhjordar avsedda för konsumtion/avsalu. Krupnik betonar 
att denna senare fas kan beläggas i skriftliga källor.111  

Det sibiriska 1700-talet präglas av renhjordarnas plötsliga tillväxt.112 Exempel på 
ekologiska fenomen som förklarar övergången till fas två är klimatförändringar, klima-
tiska extremer som stränga och snörika vintrar, flen på barmark/isbark på ny-

                                                             
105 Khazanov, s 112.  
106 Khazanov, s 113–114. Khazanov menar vidare att förutsättningarna för att utveckla renhjordar berodde på typen av 
sibiriskt landskap. Han menar att det var möjligt på tundran medan det inte var möjligt i taigan. Detta motsägs av utveckl-
ingen i Sverige där det de facto varit möjligt att utveckla renhjordar i den svenska delen av taigan.  
107 ”Pastoral seminomadism”, se Khazanov, s 41–44. 
108 Khazanov, s 41–42.  
109 Krupnik, Igor, 1993, Arctic Adaptions, Native Whalers and Reindeer Herders of Northern Eurasia, Hanover: Universi-
ty Press of New England [for] Dartmouth College, s 165–166. 
110 Just på denna punkt finns olika uppfattningar huruvuda det handlar om ett seminomadiskt samhälle (pastoral i Ingolds 
terminologi) eller ett fångstsamhälle. Tegengren betecknar den näringsformen i Kemi lappmark som ett fångstsamhälle 
(Tegengren, s 107–110, 114 och 127–128). Definitionen förefaller identisk med Krupniks beskrivning av första fasen i no-
madismen som karakteriserades av "... a mixed-foraging form of subsistence in which hunting and fishing predominated.", 
Krupnik, s 171. 
111 Krupnik, s 162. 
112 Krupnik, s 163–164.  
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snö/skare på vårvintersnön, extremt kalla/varma somrar och fluktuationer i vilda 
djurpopulationer.113 Krupnik sammanfattar naturindikatorerna: 

In climatic warming phases in the Arctic, all wildlife species energetically shift northward, colo-

nizing new habitats. On land, 'warmer', boreal species - elk, red fox, bear, wolf, marten, otter, and 

arboreal birds - penetrate into the the forest-tundra and tundra zones and even reach as far as the 

shores of the arctic ocean, pushing local tundra species northward before them. ... But, with the ad-

vent of subsequent climatic cooling, the biological 'see-saw' tips in the other direction .... Therefore, 

in most polar regions one can identify 'warm' ecological phases with one set of subsistence resources 

and 'cold' phases with another set … .114 

De ekonomiska faktorer som enligt Krupnik var förutsättningen för övergången till fas 
två var utrotningsjakten på vildren, hur den starka minskningen av vildren ökar beho-
vet av skinn från tamrenen som beklädnadsmaterial, befolkningsökningen, en ökad 
rysk efterfrågan på rentransporter, den ökade handeln med ryssarna (t.ex. mjöl) och 
dämpningen av stamkrigen.  

När det kommer till sociala indikatorer på övergången till fas två nämns ökningen 
av tamrensstölder, en ökad social stratifiering p.g.a. ökade egendomsskillnader och en 
ökad individualism uppmuntrad av den ryska staten.115 När Krupnik studerat innovat-
ionsmönstret har han funnit att genomslaget för avsalurenskötsel kommer samtidigt 
över hela den eurasiatiska kontinenten. Han menar att innovationerna sprids från den 
eurasiatiska kontinentens två extremer dvs. dess västra och östra ändar.116  

Samma fenomen, den kraftiga ökningen av renantalet i hjordarna, en underifrån 
kommande förändring, uppträder samtidigt över hela den väldiga eurasiatiska konti-
nenten. Han betonar också att en tidigare ”hunting subsistence” inte plötsligt ersattes 
av en ”livestock economy (subsistence)”.117 

Därmed är han inne på förklaringar i ett större sammanhang när sammansatta ef-
fekter av ekologiska och sociala faktorer kan öka förståelsen för uppkomst och utveckl-
ing av en process som övergången till Krupniks fas två av nomadism. T.ex. har svala 
somrar en gynnsam inverkan på renhjordars tillväxt; fler djur föds. Varma somrar 
däremot är ogynnsamma. Renlaven blir bitter, renen plågas än mer av insekter och att 
risken för skogsbränder som minskar betesarealerna är större. Klimathistorien under 
de senaste tusen åren visar att perioden 1000–1500 var relativt varm medan perioden 

                                                             
113 Krupnik, s 128–156. 
114 Krupnik, s 158–159. 
115 Krupnik, s 6-8, 18–19, 91–92, 169–170. 
116 Krupnik, s 169. Se även Krupnik, s 164–180. Bland annat Vorren och Lundmark har framhållit att faktorn statligt 
inflytande är en viktig förklaring till nomadismens genombrott i Skandinavien. Krupnik tonar ned denna förklaringsfaktor: 
”Although this explanation has some merit, it cannot be considered a full and final one.”, Krupnik 1993, s 164. 
117 Krupnik, s 172, 175 och 182. Renskötseln slår igenom i Sibirien under 1700-talet. Krupnik konstaterar att renhjordarnas 
numerär ökade kraftigt: ”Narratives and Russian records permit us to trace exactly how the transition occurred from a 
primarily hunting economy with small-scale reindeer breeding for transportation to the model of pastoralism. ....The next 
stage is the triggering period of Reindeer pastoralism. It began with the rapid increase in reindeer stocks and the ap-
pearance of large herds first numbering in their hundreds, then in the thousands, which belonged to individual owners or 
herder groups. However, this process by no means meant that the former hunting subsistence was suddenly replaced by 
one of livestock economy.” se Krupnik, s 171.  
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efter 1500 var betydligt kallare. Krupnik understryker att 1700-talets starka tillväxt av 
tamrenhjordarna ägde rum under en period då klimatet blev kallare.  

I Sibirien växte även vildrenshjordarna varför man bör hålla i minnet att man kan få 
en ökning av vildrensslakten som kan medföra att incitamentet att bygga upp tam-
renhjordar minskar. Att på bästa sätt nyttja fördelaktiga villkor beror på, understryker 
Krupnik, om människorna hade förmågan att ta de rätta besluten vid de speciella tid-
punkter då villkoren eller förutsättningarna var särskilt gynnsamma (t.ex. räckor av 
kalla somrar).118 Sammanfattningsvis menar Krupnik, i sin härledning av orsakerna 
till tamrenhjordarnas tillväxt, att just under 1700-talet optimeras de gynnsamma vill-
koren, ekologiska såväl som sociala. De villkoren tillsammans skapade 
förutsättningarna för: 

 …remarkably similar subsistence practises spontaneously developed in distant, geographically dis-

junct areas throughout the extent of Eurasia.119 

När det gäller de nordiska forskarnas teoribidrag om seminomadism och nomadism 
inleder vi med Helmer Tegengren forskning som behandlar karakteristika för de finska 
lappmarkerna. Han påvisade hur tillgången på vildren under 1700-talet, p.g.a. skogs-
samernas intensiva jakt, minskade i vissa områden i Kemi lappmark.  

När finska nybyggare koloniserade dessa vildrensfattiga områden skapade de större 
tamrensbestånd än de som de jaktbaserade skogssamerna innehade, vilket inte hände 
i Sverige där de svenska skogssamerna började utöka sin renhjord blev seminomader. 
Anledningen till att de finska nybyggarna skaffade mer renar var för att kunna ta hem 
den extensiva höfångsten till gården.120 I sin avhandling från 1758, med titeln Tancke 
försök om hushållningens hinder och hjelp i Kimi-Lappmarck, beskrev prosten Johan 
Wegelius (som Tegengren hänvisar till) hur de finska skogssamernas fattigblivande 
gick till: 

Jag lärer ej gå ifrån min föresats, om jag i början med få ord nämner deras härtils brukade närings-

fång, eller förnämsta födokrok. Den har intil sednaste tider endast och förnämligast warit Jagt, Fo-

gel- och Fisk-fänge. Men deras omåtteliga flit och och idoghet härutinnan har tilbragt dem större 

skada och armod, än de på långt när kunnat föreställa sig, hwilket de toma Skogar, Träsk och Åar, 

som här nu gemenligen finnas, nogsamt witna.121 

De näringsmässiga förändringarna för de finska skogssamerna var som följer: samerna 
jagade vildren för hårt - nybyggare kom in i de vildrensfattiga områdena - pga de stora 
avstånden till utängar byggde de upp ett tamrensbestånd för transporter (samtidigt 
som de hade en köttreserv) - Samerna söker sig till nya vildrensrika områden att jaga i 
- till slut är viltet borta och nybyggare tar över området - samerna har förlorat sin nä-

                                                             
118 Krupnik, s 162–169. Krupnik såg inte de studerade folken som aktörer som samarbetade med varandra. Snarare såg var 
och en till sin egen ekonomiska utvecklingen, se Krupnik, s 91–92 och 169–171.  
119 Krupnik, s 169. 
120 Tegengren, s 114–115. 
121 Wegelius, Johan, 1758, "Tancke Försök om Hushållningens Hinder och Hjelp I KIMI-Lappmarck", Åbo, s 3. 
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ringsbas - alternativt har en del av samerna med de finska nybyggarna/grannarna som 
exempel själva blivit nybyggare – ett antal skogssamer flyttar norrut till norska finn-
marken.122 Ett läge att öka renhjorden och bli seminomader uppstod inte bland skogs-
samerna i Kemi lappmark, vilket var den stora skillnaden mellan skogssamerna i Sve-
rige och skogssamerna i öster, i Kemi lappmark.123 

Filip Hultblad beskrev skogssamernas i Jokkmokk näringsform i sitt utgångsläge 
som halv-nomadiskt. Begreppet halv-nomadism lånade han från K.B. Wiklund. Nä-
ringsformen beskrivs som flyttningar mellan ett fåtal uppehållsplatser karakteristisk 
för de av jakt och fiske levande skogssamerna. Hultblad kunde konstatera att inte nå-
gonstans i de svenska lappmarkerna fanns en halvnomadism av en ursprunglighet som 
den i Kemi lappmark.124 

Grundläggande för Hultblads avhandling är de noggranna källstudier som han ge-
nomförde. I redovisningarna av det arbetet kom han att stöta på frågorna om varför 
förändringar mellan fångstsamhället, det seminomadiska och det nomadiska uppstod 
såväl som svaren på hur det gick till. Hultblads förklaring till varför skogssamerna blev 
seminomader genom att öka sin renhjord är vildrenens försvinnande men också 
knappheten på fiskevatten vilket drev fram en renskötsel med större hjordar.125  

Han förde också fram klimatet som en faktor som orsakade förändringar i samernas 
näringar. Med stöd av naturvetares klimatstudier med ett kallt 1680-tal, en värmepe-
riod 1730, en snabb nedgång till 1785 och en köldperiod omkring 1830, konstaterade 
han att det fanns vissa samband men att klimatets återverkan på renskötseln sannolikt 
var mer komplicerad än så.126  

Hultblad tog upp begrepp som nomadismens differentiering. Han menade att ut-
vecklingen mot helnomadism var en teknisk innovation i de västligaste fjälltrakterna 
som genom exemplets makt spreds till skogssamerna.127 Differentieringens inre dy-
namik handlade om hur skogssamerna kunde effektivisera näringslivet. Det åstad-
koms genom att främja renskötseln. Orsaken stod att finna i konkurrensen med ny-

                                                             
122 Tegengren, s 114–115 och 135–136. 
123 Tegengren, s 166. 
124 Hultblad, s 57.  Hultblad vill skilja de svenska skogssamernas levnadssätt från de finska i det att vildrensstammen var 
större i Finland och fanns kvar under längre tid än i Sverige.  Därmed fanns grunden för de finska skogssamernas mer 
ursprungliga levnadssätt kvar under en längre tid än i Sverige. Se Hultblad, s 58. Om skillnaden mellan Lule och Kemi 
lappmark se Hultblad, s 57. Hultblad deklarerade att han inte var nöjd med definitionerna på nomadism och föreslog en ny 
indelning baserad på renhjordens mobilitetsgrad. Se Hultblad, s 68, 122–124 och 132–136.  
125 Hultblad, s 58 och 141–142. Hultblad baserar sina resultat på studier av frekvenserna av olika typer av näringstvister 
anmälda vid tinget i Jokkmokk: ”…fisket är omvittnat i flertalet tvistemål och även en utdöende näring som vildrensjakten 
är belagd (790 a, 966 a, 968; dmb Lule lappmark 8/1 1699). Slutsatsen blir att renskötseln var alltför obetydlig för att 
förorsaka tvister mellan skogslapparna, medan fisket var den främsta näringskällan. Samma intryck ge den äldre 
Vasatidens skattelängder och inte minst 1605 års renlängd. Med andra ord så fanns det betesmarker i överflöd i förhål-
lande till tamrenantalet, medan det rådde knapphet på fiskevatten. Från 1700-talets mitt framträda allt klarare bevis på 
skogsrenskötsel, medan fiskets roll i tvistemålen avtar. Det material som redovisas i skattelandsmonografierna tyder 
sålunda på att renskötseln bland skogslapparna var i tillväxt, både så allt fler ägnade sig däråt och att hjordarna och att 
hjordarna blevo större. Jämsides därmed fortsatte in på 1790-talet fjällrenskötselns på 1600-talet eller tidigare påbör-
jade expansion. Trots denna skogstrakternas eftersläpning kan det vara logiskt att söka en samtidigt verkande orsak till 
hela expansionsrörelsen. En sådan skulle kunna vara en klimatfluktuation, som gynnade renbetestillgången.”. Se Hult-
blad, s 141. 
126 Hultblad, s 141: ”Viktigare än Ångströms årsmedelvärden torde vara växlingar i kontinental resp. oceanisk riktning 
samt i nederbörd, vindar och snötäckets tjocklek och konsistens. Då dessa klimatfaktorer äro så gott som okända, är det 
f.n. omöjligt att påvisa ett i och för sig icke osannolikt samband mellan sekulära klimatförändringar och utvecklingen 
inom renskötseln.”  
127 Hultblad, s 142. 
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byggarna om jakten och fisket vilket innebar att skogssamerna tvingades effektivisera 
sin hushållning.128 Effektiviseringen åstadkoms genom att dela lappskattelanden.129  

I fråga om skogssamiska giftermålsmönster i Jokkmokk visade Hultblad att gifter-
mål mellan skogs- och fjällsamer var ganska vanliga, vilket innebar att de ekonomiska 
banden mellan skogs- och fjällsamer vartefter växte sig starkare.130 De båda närings-
typerna stod närmare varandra än motsvarande i Pite lappmark.131 Orsakerna till för-
skjutningar av skogssamernas i Jokkmokk näringssammansättning (mellan andelar av 
jakt, fiske och renskötsel) hade sin grund i deras lokala sammanhang vilket skiljde 
dem från deras skogssamiska grannar i Arvidsjaur.  

Hultblad ger i sin forskning två exempel på skogssamiska strategier. Den ena hand-
lar om tillgång och efterfrågan på fiskevatten och betesmarker som förändringsfaktor: 
Fiskevattnen var en källa till konkurrens med nybyggarna, vilket betesmarkerna inte 
var. Det ledde till att skogssamerna, i stället för att hålla fast vid ett fiske av en viss 
omfattning, i stället ökade renantalet. Den andra var ju hans iakttagelse av hur gifter-
mål mellan skogssamer och fjällsamer i Jokkmokk enligt Hultblad syftade till att säkra 
betesmarker för både fjäll- och skogssamer.132 Skillnaderna i formerna för näringsut-
veckling mellan skogssamegrannarna i Jokkmokk och Arvidsjaur var påtagliga.  

En av Hultblads efterföljare var Ørnulv Vorren - en av de första historiker som in-
troducerade ett ekologiskt perspektiv i forskningen om samernas näringstransition.133 
I Vorrens artikel, Samisk bosetning på Nordkalotten, arealdisponering och resursut-
nytting i historisk-ekologisk belysning söker han sammanfatta nomadismens utveckl-
ing i Norden. Vorrens ekologiska perspektiv förde honom fram till den teoretiska ut-
gångspunkten att fångstsamhället var en näringsform och ett stadium i balans. Anled-
ningen till att dess balans kunde ruckas var ”… ytre påvirkninger av administrativ og 
økonomisk karakter”.134 Den nya tiden innebar att fångstsamhället bringades ur sin 
balans p.g.a. nationalstaternas aktiviteter som medförde en ökning av handeln, skatt-
läggning, kolonisation och statliga förordningar. Vorren, med stöd av källor från 
norskt 1600- och 1700-tal, anförde att det var då som övergången från fångstsamhälle 
till nomadism ägde rum i Finnmark, såväl vid kusten som i inlandet. De samer som 
fortfarande levde i ett fångssamhälle och som sökte stöd hos de danska myndigheterna 
visavi företrädarna för den då expanderande renskötseln fick uppleva hur myndighet-
                                                             
128 Hultblad, s 142. 
129 Hultblad, s 62, 120, 122. Vidare, menar Hultblad, kunde processen som innebar en större andel renskötsel ha påskyn-
dats av nybyggare som skaffade renar som de lämnade i skogssamernas vård. Se Hultblad, s 142. Men koncentrationen av 
renhjordar på färre händer är, enligt Hultblad, s 144, en artonhundratalsföreteelse. 
130 Hultblad, s 143. 
131 Hultblad konstaterade i denna fråga: ”…åtminstone i Lule lappmark är gränsen mellan skogs- och fjällappar, mellan 
halv- och helnomader synnerligen svävande.” (Hultblad, s 58).  
132 Hultblad, s 143. Vidare talade skogs- och fjällsamer i Jokkmokk samma dialekt. Fjällsamerna i Pite lappmark, som 
flyttade genom Arvidsjaurbyn, på väg till vinterbeten vid västerbottenskusten, talade inte samma dialekt som arvidsjaurs-
samerna vilket kan vara en orsak till andra giftermålsmönster hos skogssamerna i Arvidsjaur. 
133 Ekologiska ock klimatologiska perspektiv på renskötseln har under senare tid utvecklats till en forskningsinriktning. 
Brännlund och Axelsson har behandlat renskötselfrågor i framförallt 1800-talets nordligare samebyar och konstaterar att 
sårbarheten hos samerna visade sig i förluster av betesmarker, ökad konkurrens om dem och klimatledes svåra vintrar, som 
innebar att många renskötare med familjer tvingades att överge renskötseln för att i stället ta upp nybyggen. Se Brännlund, 
Isabelle, Axelsson, Per, 2011, 'Reindeer management during the colonization of Sami lands: A long-term perspective of 
vulnerability and adaptation strategies', i Global Environmental Change 21: s 1096 och 1103–1104. 
134 Vorren, Ørnulv, 1980, 'Samisk bosetning på Nordkalotten, arealdisponering och resursutnytting i historisk-ekologisk 
belysning', i Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning, Umeå Studies in the Humanities, Baudou, Evert 
och Dahlstedt, Karl Hampus (red), Umeå, Umeå universitet, s 251. 
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erna i stället för att ställa sig bakom deras näringsform stödde företrädarna för no-
madismen. Han visar också på att den framträngande renskötseln bröt ned fångst-
samhällets kvadratiska territorieformer som ersattes av den för nomadismen karakter-
istiska långsträckta formen där fångstsamhällets gränser, vattendelarna, blir centrala 
för rennomadismen.135  

Den bland nordiska forskare som studerat skogssamerna som grupp mest ingående 
är Israel Ruong. Han inledde sin forskning redan på 1930-talet. Han kom fram till att 
skogssamerna i Arvidsjaur var de mest genuina företrädarna för skogssamiska områ-
den i detta land.136 Han förklarade de näringsmässiga skillnaderna mellan skogs- och 
fjällsamer med att fjällsamerna hade utvecklat en monokultur medan skogssamerna i 
och för sig ägnade sig åt renskötsel, men att de stödde sig på betydande binäringar 
som jakt och fiske. Denna skillnad framträdde tydligt under 1700-talet.137 

Till de viktigare iakttagelserna som Ruong redovisade hör skogssamernas metod att 
steg-för-steg förändra sina näringar och i det sammanhanget praktisera arbetsdel-
ning.138 Ruong klargjorde att de så kallade binäringarna de facto var grundläggande 
faktorer som formade det skogssamiska samhället. Det berodde på att naturtillgångar-
na i skogslandskapet är rikare än på kalfjället. Samma ekonomiska skillnader mellan 
skog och fjäll kunde återfinnas i Sibirien emellan samojedernas renskötsel på tundran 
och sojoternas i taigan.139  

Hur arbetade Ruong i sin forskning? Han kombinerade, metodiskt sett, språkdata, 
kulturgeografiska fakta och näringsmässiga forskningsrön med information från sina 
meddelare. Resultaten av detta arbete kan sammanfattas med att Ruong lade grunden 
till forskningen om skogssamerna där en av Ruongs viktigare forskningsbidrag var att 
skogssamen under 1800- och 1900-talen med sin steg-för-steg-inriktning var en aktör 
inte ett offer. Det kan kanske beskrivas som att skogssamen agerade enskilt men i för 
skogssamerna gemensamma frågor rörde sig åt samma håll.140 

Ostroms teori om Allmänningar 

Nobelpristagaren Elinor Ostroms banbrytande arbete om Allmänningar representerar 
en teoretisk approach som är intressant i frågor som rör analysen av skogssamernas 
samhälle i allmänhet och skogssamernas egenförmåga till organisering i synnerhet.141 
Ostroms definition av Allmänningar lyder: 

                                                             
135 Vorren, s 251–256. 
136 Ruong 1944, s 92–93. 
137 Ruong 1954, s 277–278. 
138 Ruong 1945, s 180–183. 
139 Ruong 1954, s 278: ” Medan juraken förser hela sitt köttbehov från sin ägandes renhjord, fyller sojoten sitt köttbehov 
genom jakt på hjortar, vildrenar och älgar, som skogarna vimla av, och de fåtaliga renarna användes som mjölk- och 
transportdjur”. 
140 Det betyder inte att det inte fanns problem för skogssamebyarna 1850–1950. Det blev mer vanligt att man slutade som 
renskötare och blev löntagare i stället. 
141 Under arbetet med denna avhandling publicerades Elinor Ostroms arbete om allmänningar på svenska. Allmänningar 
som begrepp fanns redan i min referensram om historiska förhållanden i Norra Norrland. Se Liljenäs, Ingrid, 1977a, 'Dis-
kussionen om allmänningsskogarna i Västerbottens län', i Samhällsforskning kring historiska problem, Umeå Studies in 
Economic History 2, Björklund, Jörgen, Gaunitz, Sven och Lundberg, Ove (red), Umeå: Umeå universitet, s 110–124 och 
Liljenäs, Ingrid, 1977b, Allmänningsskogarna i Norrbottens län, Meddelande 23 från Geografiska institutionen och Skytte-
anska samfundets handlingar 16, Umeå: Umeå universitet. 
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Termen 'gemensam resurspool' syftar på ett naturligt eller människoskapat resurssystem som är så 

stort att det blir dyrbart (men inte omöjligt) att hindra potentiella förmånstagare från att erhålla de 

fördelar som följer av att det utnyttjas.142 

Att få tillträde till en gemensam resurspool (eller Common Pool Resource: CPR) kan 
begränsas till en enda individ eller ett enda företag eller till flera individer eller grup-
per av individer som använder resurssystemet på samma gång. En gemensam resurs-
pool kan bestå av en enhet mellan 50 och 15000 personer som är strikt beroende av 
den gemensamma resurspoolen som inkomstkälla.143  

Ostrom menar att hennes undersökning ska bidra till utvecklingen av ”…en över tid 
empiriskt baserad teori om självorganiserande och självstyrande former av kollektivt 
handlande”.144 När Tim Hardin kom med sin uppsats om The Tragedy of the Com-
mons gjorde den ett starkt intryck på den unga Elinor Ostrom. Hardins exempel ut-
gjordes av en gemensam betesmark, en allmänning, där ett antal herdar betade sina 
djur. Hardins slutsats utifrån exemplet kom att bli att människans egennytta går före 
allmänningens genom att den enskilde, ”den rationelle herden”,” hela tiden försöker 
maximera sin egen hjords storlek vilket leder till att betesmarkerna överbetas eller att 
herdar/djurägare slås ut.145  

Från det att Hardins studie publicerades skulle det komma att ta Ostrom drygt två 
decennier av forskargärning för att formulera sin teori om allmänningar.146 Ostrom 
tog på sitt särskilda sätt tag i frågan om teoribildning och frågade sig om man ska 
bryta teori mot teori eller bryta teorin mot empiriska fallstudier. I det arbetet blev 
begrepp som organisatoriskt lärande centrala för Ostrom. Den samling regler som 
vattenproducenterna i Kalifornien utformat för att hantera vattendistributionen från 
grundvattenbassänger utgjorde utgångspunkt. Ostrom insåg att det behövdes en bre-
dare empirisk grund än kaliforniska vattenbassänger för att man skulle kunna 
”..förbättra vår teoretiska förståelse av hur institutioner fungerar och hur individer 
förändrar  sina egna institutioner”147 Ostrom konstaterade att den empirin fanns till 
hands i form av en mängd spridda fallstudier om allmänningar. När de sammanställts 
insåg Ostrom två saker, dels hur stor mängd fallstudier det handlade om, dels att för-
fattarna till dessa fallstudier hade kommit ut i obemärkta publikationer vilket innebar 
att det ”…knappast alls hade gjorts några synteser av resultaten i den litteraturen”. Det 
innebar att det fanns en stor mängd specialiserad kunskap ”…utan särskilt mycket 
syntes eller tillämpning av kunskapen på de aktuella policyproblemen.”148  

                                                             
142 Ostrom, Elinor, 2009, Allmänningen som samhällsinstitution, Lund: Arkiv förlag, s 64–65. Jämför Ostrom 1990, s 30. 
143 Ostrom 2009, s 60, 65. 
144 Ostrom 2009, s 59. 
145 Ostrom 2009,s 30–32 (Hardin, G., The Tragedy of the Commons i Science 1968). Efter exemplet med Hardin fortsätter 
Ostrom med att ge exempel på att problematiken med att den enskildes nytta alltid tycks gå före det allmännas bästa är en 
fråga som debatterats sedan Aristoteles fram till idag. Under tiden efter Hardins artikel publicerats följde ett antal forskare 
med samma budskap men med olika ingångsvinklar. 
146 Hennes avhandling kom 1965 och ”Governing the Commons” kom ut 1990. 
147 Ostrom 2009, s 22. 
148 Ostrom 2009, s 23–24. De insamlade fallstudierna, som till slut visade sig vara tusentals, fördes samman i ett arkiv. 
Man valde ut en mindre del som gick till granskning, kodning och analys i med målet att systematiskt kunna analysera data. 
Just utarbetandet av formerna för kodning av fallstudierna ”…blev en övning i teoriutveckling”. 
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I arbetet med att sammanställa fallstudierna skrevs ett antal uppsatser med syftet 
att forma en teori.149 Ostrom engagerade tre forskare i arbetet. Ostrom sammanfattar 
denna forskning med att det var hennes: 

övertygelse att kunskapen ökar genom att vi rör oss i en ständigt pågående process fram och tillbaka 

mellan empirisk observation och seriösa försök till teoretisk formulering.150  

Arbetet med teori och empiri resulterade 1990 i utgivningen av Governing the Com-
mons. Här presenterades för första gången hennes teori om ett hållbart kollektivt 
handlande över tid i en Allmänning eller Samfällighet151 och att teorin om Allmän-
ningar var resultatet av ett växelspel mellan teori och empiri i en ständig process.152  

De åtta grundregler som Ostrom format är grunden för att en Allmänning/CPR ska 
fungera men också utvecklas i en positiv riktning över tid.153 Men Ostrom sätter också 
fingret på negativa faktorer som kan uppkomma i en CPR: En av dessa är att den en-
skildes egennytta går före individerna som samarbetar i det kollektiva sammanhanget. 
Ett exempel på detta är ”snålskjutsåkningen” där den enskilde åker snålskjuts på be-
kostnad av övrigas ansträngningar – ett tilltag som kan fördärva allmänningen.154 Ett 
andra problemområde utgörs av föränderligheten i alla situationer som en allmänning 
och dess omvärld, under sin resa över tid, befinner sig i. Här betonar Ostrom att med 
kraften som finns i övergripande förändringar ligger också insikten om att följa med i 
förändringarna i akt och mening att modernisera allmänningarna bland annat genom 
att ifrågasätta teorin, infoga nya fallstudier, samverka i forskarlag, se till att hålla en 
ständig dialog med olika aktörer och kanske framförallt ha ett uthålligt, strategiskt 
förhållningssätt till allmänningarnas fortsatta utveckling.155  

Ostrom kunde därför mot slutet av sin forskargärning påvisa vilka de då svåraste 
hindren för allmänningars framgång var: Snabba yttre/externa förändringar, miss-

                                                             
149 Ostrom 2009, s 23–25. Till underbyggnaden av Ostroms teori hör ett stort antal fallstudier från olika geografiska 
områden och discipliner. Här ingick ämnen som landsbygdssociologi, antropologi, historia, nationalekonomi, statsveten-
skap, skogsvetenskap, irrigationssociologi, humanekologi och områdesstudier av Afrika, Asien och Västeuropa osv. 
150 Ostrom 2009,s 24–25. 
151 Formuleringen 'för första gången' är avsiktlig eftersom Ostrom fram till sin död 2012 kom att fortsätta bearbetningen av 
sin teori i olika empirisammanhang. Ett av de större greppen i det fortsatta arbetet formulerade hon som att hot mot verk-
samheten skulle alltid finnas och att det var viktigt att klarlägga dessa eftersom ett uttryck, ett i sammanhanget viktigt 
sådant, kom att läggas till nämligen robust i den meningen att de studerade allmänningarna eller samfälligheterna, för sin 
fortlevnad, behövde vara robusta dvs. tåliga/elastiska över tid. Ostrom konstaterar att ”…our knowledge of how to design 
those systems will contnue to grow but will never be complete.”, Ostrom, Elinor, 2005, Understanding Institutional 
Diversity, Princeton: Princeton University Press, s 255. I inledningen till samma bok vill Ostrom också överföra ett långsik-
tigt perspektiv till läsaren ”..I am still not fully satisfied with my own understanding. Consider this a progress report on a 
long-term project that will be continued, I hope, by many others in the future.” (Ostrom 2005, s 3). 
152 I motiveringen till Ostroms nobelpris i ekonomi valde man begreppet samfällighet i stället för begreppet allmänning. 
Jag har inte frågat Nobelpriskommittén om anledningen till val av begrepp men i svensk historisk och fastighetsrättslig 
mening står Allmänning för ett landområde med en särskild status – som en gemensamhetsägd del av marken i en by vars 
mark till största delen ägs av bönder med ett privat ägande, eller som en del av det statliga innehavet av skog i Norra Sverige 
äganderättsligt grundad på en deklaration av Gustaf Vasa från första hälften av 1500-talet, eller som en gemensam trakt i 
1600- och 1700-talets samebyar oftast belägen i gränstrakterna till andra samebyar. En samfällighet är en gemensam 
äganderätt eller gemensam sammanslutning för ett särskilt syfte som inte behöver vara kopplad till ett fastighetsrättsligt 
ägande. För att illustrera samfällighetsbegreppet i svensk språkdräkt gentermot det av Ostrom nyttjade begreppet Com-
mons så kom hon i sin forskning efter 2005 att utvidga vad som är Commons till att även inbegripa begreppet Knowledge, 
se Ostrom, Elinor, 2007, Understanding Knowledge as a Commons, Cambridge: Massachusetts Institute of technology. 
Ostroms utvidgning av alllmänningsbegreppet styrde måhända Nobelpriskommitténs val. 
153 Ostrom 2009, s 139 och Ostrom 1990, s 90. 
154 Ostrom 2009, s 35–36 
155 Ostrom 2005, s 255–257. 
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lyckande i att överföra allmänningsreglerna mellan generationerna, program som för-
litade sig på kopiering av tidigare erfarenheter och med en för enkel tillgång till pen-
ningmedel, korruption och annat opportunistiskt beteende och slutligen brist på till-
förlitliga enheter på en högre samhällsnivå/omvärldsnivå som en allmänning kan an-
lita för att lösa frågor om information, aggregering/upplösning, utvidgning, utbildning 
eller konfliktlösning.156 

Sammanfattningsvis är Ostroms teori om Allmänningar exempel på en process över 
tid där teoretiska överväganden kontinuerligt korresponderar med fältforskningsresul-
tat. Eftersom teoribildningen är en process över tid i ett forskningsområde som samti-
digt är en mikro-makrokonstruktion menar Ostrom att teorin aldrig blir perfekt och 
att den ständigt ska vara föremål för revidering och att den revideringen ska vara öp-
pen för forskare att delta i. En följd av detta synsätt blir att fler och fler instanser, ni-
våer eller organisationer inryms i forskningsområdet. Ostroms huvudlinje i forskning-
en var att varva teoribildning och fältstudier med hjälp av ett induktivt/deduktivt för-
hållningssätt.157 En kritik man kan ha emot Ostroms metod för teoribildning är att den 
tenderar att växa sig för stor och omnipotent vilket kan bli ett hinder för andras teori-
ansatser och teorier. 

Vad är det då som gör Ostroms teori om gemensamma resurspooler så intressant 
att applicera på ett historiskt samhälle som skogssamernas? Ostrom menar att hennes 
undersökning ska bidra till utvecklingen av ”en empiriskt baserad teori om självorga-
niserande och självstyrande former av kollektivt handlande”.158 I kommande kapitel 
om det skogssamiska samhällets näringsförändringar prövas om resultaten för den 
skogssamiska Arvidsjaurbyn är ett exempel på ett Ostromskt självorganiserat och 
självstyrande kollektiv med egna regler.159 Med stadieteorins beskrivning av stadier 
och stadieövergångar dvs. fångstsamhället – seminomadismens - nomadismens sam-
hälle kan en den övergripande utvecklingen av näringarna förstås någorlunda. Stadie-
teorin fokuserar på näringsmässiga förhållanden som förändras över tid enligt ett ge-
nerellt schema medan Ostroms teori ska kunna visa hur skogssamernas samhälle fun-
gerade ekonomiskt och socialt. Vägningen av teorierna mot varandra kan därför ge 
utrymme för nya och fördjupade resultat, och tolkningar, av det skogssamiska sam-
hället. En typisk skogssameby under 1700-talet, med cirka 30–50 skattedragande 
skogssamer, med definierade gränser för sina lappskatteland160 och med en tydlig av-
gränsning mot andra samebyar är, som det kan bedömas i ett utgångsläge, ett exempel 
på en Gemensam resurspool (CPR).  

Elinor Ostroms forskning om allmänningar borde kunna bidra till att öka förståel-
sen för att ett urfolk, som skogssamerna, kan vara aktörer och själva se till att förändra 
sina livsvillkor under förutsättning att de har förmågan och möjligheterna att över tid 
sköta sin allmänning/samebyn enligt de regler som Ostrom ställt upp.  

                                                             
156 Ostrom 2005, s 272. 
157 Ostrom 2005, s 255–258 och Ostrom 2009, s 293–296. 
158 Ostrom 2009, s 59. 
159 Till exempel fördelade skogssamebyn självt vars och ens andel av den av staten fixerade årliga och kollektiva skatte-
summan för hela samebyn. 
160 Ett lappskattelands area under denna tid är ungefär 15x15 kilometer i medelvärde (Hultblad, s 82). 
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Detta kapitel kan sammanfattas i följande punkter: 

A Ingold har i sin teori sökt tydliggöra de olika stadierna fångstsamhället (Hunting), 
det seminomadiska (Pastoral) och det nomadiska (Ranching). 

B Granskningen av hur olika forskare genomfört källstudier och/eller fältstudier visar, 
i vägningen mot Ingolds teori, att de förras definitioner av stadier inte är tydliga.161 

C Anledningen till förekomsten av gråzoner kan bero på brister eller oklarheter i teorin 
eller att verkligheten är mer komplex än teorin. Därtill kommer faktiska omständig-
heter som social organisation, fysiska förutsättningar eller statliga åtgärder som varie-
rar mellan olika delar av det cirkumpolära området. 

D Teorin om stadier fyller ändå en funktion nämligen att vara en någorlunda gemen-
sam nämnare att utgå ifrån. 

E Kan Ostroms forskningsinriktning mot allmänningar, med inriktningen självorga-
niserande och självstyrande former av kollektivt handlande, utifrån en teori baserad 
på empiri, generera historisk forskning om skogssamerna? 

                                                             
161 I detta kapitel har det åskådliggjorts att begreppet seminomadism kan tolkas på flera sätt: 1 Den kan ses som ett mellan-
läge, en kortare etapp/rörelse, i utvecklingen från fångstsamhället till det nomadiska. 2 Om man bortser från stadieteorin 
kan den ses som en etapp i utvecklingen av renskötseln. 3 Den har definitionsmässigt sammanblandats med fångstsam-
hällen där tamrenen enbart var ett transportmedel: Redan i definitioner av det ursprungliga, fångstsamhället, uppstår 
gråzoner mot definitioner av seminomadismen. 4 Ett fångstsamhälle kan, efter renskötselns genomslag med renhjordar 
som utvecklats för födoproduktion, i en återblick, betraktas som ett seminomadiskt. 5 I sammanhang där det skogssamiska 
fångstsamhället generellt utvecklats till ett seminomadiskt återfinns enklaver som fortfarande var intakta fångstsamhällen 
vilket, när det gäller Sverige, var möjligt om näringsbasen var fiske. 
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7. RESULTAT 

Från kusten till de skogsbeklädda vidderna i det inre av nordsverige har europeiska 
upptäcktsresande, präster, domare, rymlingar, bönder från kusten och nybyggare be-
givit sig. Upptäcktsresandena var där under en kortare tid, kustbönderna i egenskap 
av fångstmän fiskade där varje år medan nybyggarna flyttade från kusttrakterna och 
bosatte sig permanent i lappmarkerna. De uppräknade kategorierna har fått mest ut-
rymme i litteraturen och i det allmänna medvetandet. Under hela denna tid har skogs-
samerna levt och verkat där utan att göra något större väsen av sig och sitt. Under 
1700-talet lät de ändå sina stämmor höras inför ting och sockenstämma och de för-
ändrade och utökade sin sedermera viktigaste näring, renskötseln. När vi befinner oss 
i början på 1900-talet förekommer det att professorer dömer ut skogssamernas rätt att 
existera på sina villkor.162 Redan trettio år senare betraktades skogssamernas rensköt-
sel tvärtom som ett föredöme: 

Skogsrenskötseln hade utvecklats och lappfogdarna menade att den renskötsel som där bedrevs på 

många områden var bättre organiserad än i fjällappbyarna.163 

Kanske läsaren med en viss förvåning läst raderna ovan eftersom detta avsnitt ska 
handla om avhandlingens resultat. Men avsikten var att med en snabb exposé visa hur 
skogssamen, enligt andra, inte kunde hantera sin verklighet, något som kanske bidra-
git till att kunskaper om skogssamerna inte kommit i dagen som de borde ha gjort.164 

Uppsats I. Från fattiglapp till lapphjon 
Det första arbetet i denna avhandling kom att handla om de fattigaste bland skogs-

samerna. Arbetet inleddes med att, utifrån en socialhistorisk infallsvinkel, undersöka 
villkoren för de fattiga samer som skulle bli huvudpersoner i den år 1748 utfärdade; 
Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qwinnor och barn i Wästerbottn och 
dertil lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig uppe-
hålla wilja.165 Bakgrunden till förordningen var ett sextonhundratal som hade påver-
kat samerna negativt och många fattiga bland dem flyttade från lappmarkerna ned till 
kusten eller 'nedre landet'. Orsakerna därtill står att finna bland annat i den förda 

                                                             
162  Wiklund professionella bedömning var att skogssamerna och deras näringar skulle förbjudas och att deras samhälleliga 
organisation skulle upplösas, Wiklund, Karl, Bernhard, 1901, 'Från skogslapparnas land'. I Svenska Turistföreningens 
Årsskrift 1901: 53–55 och Manker, 1968, s 16–17. Geografisk forskning från 1950-talet påvisade att odlingsutrymmet i 
Lappland, omkring år 1900 blivit ”mycket begränsat”, jfr Rudberg 1957, s 164. Utgjorde befolkningstrycket och jordbrukets 
tryck på markerna - som sedan länge nyttjats av skogssamerna - den materiella grunden till Wiklunds närmast urskillnings-
lösa kritik av skogsrenskötseln? 
163 Lantto, Patrik, 2003, Att göra sin stämma hörd, Kulturens frontlinjer 47, Umeå: Umeå universitet, s 200.  
164 Undantag till regeln finns även här. Jag tänker då närmast på de lappmarksprästers från 1600-talet rapporter som blev 
en utgångspunkt för kunskap. Se Högström, Læstadius 1977a, Læstadius 1977b och Berättelser om samerna i 1600-talets 
Sverige (1983). 
165 Modée, R., G., 1754, 1748. Den 1. Dec. Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qwinnor och Barn i Wästerbottn och 
dertil lydande Lappmarker hafwa sig at rätta, när de utom Lappmarkerna sig uppehålla wilja, i Utdrag utur alle ifrån den 7. 
Decemb 1718 utkomne publique handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publikationer, IV, Stockholm: Med 
Hans Kgl. Maj:ts Allernådigste Privilegio, s 2806–2807. 
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bergverkspolitiken.166 Kanske bidrog också det faktum att bondebefolkningen i denna 
landsända drabbades hårt av alla utskrivningar till krigen vilket innebar att en del byar 
i Västerbottens kustland miste i stort sett alla vuxna män.167 Mot bakgrund av effek-
terna av stormaktstidens många krig kom myndigheterna under frihetstiden att ta itu 
med missförhållanden som lösdriveri och tiggeri. Med 1748 års förordning168 gavs 
direktiv om hur den hundraåriga frågan om fattiga samer skulle hanteras. Samerna 
skulle i första hand återbördas till lappmarkerna för att där utöva sina näringar. Skulle 
de vistas på nedre landet skulle präst och ting först ha reglerat den enskildes flyttning. 
Att samerna hade behövts och behövdes som arbetskraft nere vid bottenvikskusten 
före 1748 finns dokumenterat; säsongsvis till fisket eller helårsvis till särskilda avgrän-
sade arbeten såsom profosser, vallhjon, slöjdare eller hantverkare.169 Före 1748 fick 
kustbönders, borgares och kronobetjänters rekrytering av denna arbetskraft ske i smyg 
eftersom myndigheterna inte godtog att samer flyttade ned till kusten. Hursomhelst 
hade man inte heller någon förordning att luta sig mot för att kunna reglera flytten. Ett 
nytt inslag i 1748 års förordning var att husbönder, kronobetjänter och andra som av 
ekonomiska eller andra skäl höll samer som dold arbetskraft på nedre landet bötfäll-
des för detta. Implicit tyder denna markering från myndigheterna på att problemet var 
omfattande. Under tiden fram till 1748 bodde ett antal fattiga samer på nedre landet 
och myndigheterna hade ingen helhetsbild av eller kontroll av sakernas, för den tiden, 
tillstånd. I arbetet ingick genomgång av alla förordningar från 1650 och framåt. Likaså 
har förarbetena till 1748 års förordning undersökts. Här ingick bland annat Ecklesi-
astikverkets direktions yttrande över landshövdingens i Västerbottens län, Gabriel 
Gyllengrijps, förslag. Verket föreslog ett tillägg till förordningen, nämligen att krono-
betjänter som undanhöll samer skulle straffas. Anledningen till att bönder, borgare 
och kronobetjänter skaffade sig samer som arbetskraft var enkel; det rådde brist på 
arbetskraft under perioden av uppbyggnad efter freden i Nystad år 1721. Och en del 
arbetsuppgifter ville ingen befatta sig med, t.ex. hund-, katt- och hästslakt.170 Förord-
ningen från 1748 kom att tillämpas redan under de första åren. När domböckerna från 
Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele och Åsele gicks igenom visade det sig att Arvidsjaur-
byn var överrepresenterad i materialet.171 Skellefteå var den ort vid bottenvikskusten 
som tog emot flest skogssamer från Arvidsjaurbyn i Pite lappmark.172 Resultaten indi-
                                                             
166 Göthe, Gustaf, 1929, Om Umeå lappmarks svenska kolonisation, från mitten av 1500-talet till omkr. 1750, Uppsala: 
Uppsala universitet, s 157–177. För samerna i Pite lappmark handlade det om silvergruvan Nasafjäll i Arjeplogsfjällen. 
167 Lindegren, Jan, 1980, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640, Studia Historica 
Upsaliensa 117, Uppsala: Uppsala universitet, s 168, 174–176. Nämndemän och allmoge i Skellefteå uttryckte år 1647 i en 
skrivelse till överheten om att orsaken till deras belägenhet var ”…folknödh af de många vtskrifwelser…”, se Nordberg 
(1973), s 191–192. 
168 Förordning, hwarefter Lapparne med deras Qvinnor och barn i Wästerbottn och dertil lydande Lappmarker hafwa sig 
at rätta, när de utom Lappmarkerna sig uppehålla wilja. Se Marklund 1999a, [I], s 35–36. 
169 Jfr Marklund 1999a, [I], s 17.  Se vidare Lundmark, Lennart, 1983, [recension], 'Ingvar Svanberg: Sockenlappar', Ed-
lund, Lars-Erik (red), i OKNYTT, 3–4: 40. I recensionen informerar Lundmark om samer som under 1700-talet var an-
ställda som hantverkardrängar och strömmingsfiskare hos bönderna i Luleå, något som Svanberg, menar Lundmark, borde 
ta sig an som forskningsuppgift. 
170 Marklund 1999a, [I], s 17 och Svanberg, Ingvar, 1999, Hästslaktare och korgmakare, Resursutnyttjande och livsstil 
bland sockenlappar, Skrifter utgivna av Johan Nordlander-sällskapet 21, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet, s 84–88.  
171 Under perioden 1749-59 hade mer än hälften av målen sitt ursprung i tinget i Arvidsjaur. Detta förhållande gäller 
särskilt för perioden 1755-59. Jämför Marklund 1999a, [I], s 23.   
172 Till Skellefteå flyttade också en del samer från Ume lappmark. Att Skellefteå blev en så stor mattagandeort var något 
förvånande eftersom den inte var stad vid denna tid (Skellefteå blev stad först år 1845). Att undersöka hela denna flytt-
ningsrörelse ned på individnivå utifrån mottagandeort är en kommande forskningsuppgift. 
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kerade att skogssamernas i Arvidsjaur näringar var satta under press med en jämförel-
sevis stor andel fattiga som begett sig till kustsocknarna. Under första tiden som 1748 
års förordning tillämpades visade det sig att medelåldern hos de fattiga skogssamer 
som inte flyttade ned till kusten var mycket hög (äldre än 80 år). Efter 1765, när mål 
rörande 1748 års förordning avtog, sjönk medelåldern på hemmavarande understöds-
tagare till cirka 60 år samtidigt som de totalt sett blev fler. Men man tog, efter 1765, 
hand om i stort sett alla fattigvårdstagare hemmavid i Arvidsjaurbyn. Den förändring-
en hade uppenbarligen sin orsak i att efter 1760 hade skogssamernas ekonomiska vill-
kor förbättrats. Att medelåldern på understödstagare sjönk under undersökningspe-
riodens senare del kan vara ett tecken på att med den ekonomiska uppgången för 
skogssamerna kom också en viss utslagning. Detta intryck förstärks av att inte alla 
lappskatteland var representerade i fattigvårdslängderna. Vissa skatteland hade 
många fattigvårdsår medan andra inte hade ett enda (se bilaga 1).173 Just de ekono-
miska skillnaderna mellan olika lappskatteland, var en viktig anledning till det fort-
satta arbetets inriktning mot grundstrukturen dvs. lappskattelanden. 

Uppsats II Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800. En pilotstudie 
I pilotstudien om Vuorbejaur studerades näringsförändringarna på ett skogssamiskt 

lappskatteland under 150 år.174 Syftet var att en grunlig genomlysning av ett skogs-
samiskt lappskatteland skulle lägga en god grund till en studie av hela Arvidsjaurbyn. 
Den skulle ge ingående kunskaper om lappskattelanden, den näringsmässiga basen för 
hela skogssamebyn. I studien antogs för det första att fjällsamernas flyttleder skulle 
sträcka sig genom skattelandet eftersom det låg på vattendelaren mellan Skellefteälven 
och Vindelälven. Vuorbejaurlandet var ett 'land bland andra skatteland i ett hav av 
skog'. Lappskattelandet var en stor del av det bekanta fysiska rummet för dess invå-
nare. Huvudparten av omvärlden bestod av vardagskontakter med grannarna på om-
kringliggande lappskatteland. Kyrkoplikten gjorde att vuorbejaursamerna vissa helger 
vistades på kyrko-, tings- och marknadsplatsen Arvidsjaur. Tyngdpunkten i dessa 
skogssamers näringsliv var jakt- och fiskenäringarna.175 Vuorbejaursamerna hade inte 
i något fall ingått i äktenskap med fjällsamer.176 Generellt gällde att skogssamiska 
lappskatteland belägna på vattendelarna var mer utsatta för den fjällsamiska expans-

                                                             
173 En kommamde forskning skulle vara att fattigvårdsfrågorna på hemmavarande understödstagare skulle undersökas, 
bland annat för att se om det fanns ett samband med näringsförändringar. Redan nu står det dock klart att efter det sjuk-
domsfyllda 1750-talet (för både människor och renar) kom sammansättningen av understödstagare att förändras när 
tiderna blev bättre (källa: Fattigräkenskaper 1753–1786, Arvidsjaurs kyrkoarkiv, HLA). Bland de i bilaga 1 förtecknade 
lappskatteland som inte hade någon fattig träder bl a landen Keppejaur, V Kikkejaur och Ö Kikkejaur fram. Dessa tre kom 
att spela en viktig roll för att förstärka renskötselns andel av skogssamernas näringar från 1750 och framåt. In i 1800-talet 
var de framträdande när lappskatteland slogs ihop (namnbärare på de nya landen). 
174 Om de redovisade förskjutningarna i vuorbejaurlandets näringsliv se Marklund 1999b, [II], s 60. 
175 Hultblad, s 57–58. Begreppet halvnomadism har förts fram av K.B. Wiklund. Hultblad stödjer Wiklunds definition. 
Halvnomadismen, kännetecknas av att man lever av jakt och fiske kompletterad med en primitiv form av renskötsel där 
renhjordarna är små, jämför Hultblad, s 54–58. Övergången till nomadismen föregås av ett skede där renhjordens storlek 
ökar vilket skulle motsvara Ingolds definition på det seminomadiska samhället dvs. Pastoral: Se Ingold 1980, s vii-ix, 1-3. 
Kvist har citerat Ørnulv Vorren för vilken rennomadismen är ett: "..socialt och ekonomiskt system där tamrenhjorden 
utgör grunden för ekonomin. Detta åstadkommer en livsform där familjerna följer sina hjordar hela året om och i huvud-
sak knyter sina aktiviteter och sin ekonomi till deras produkter”. Se Kvist, I, s 161. 
176 Vuorbejaursamerna gifter sig med skogssamer på grannlandet i norr, Levattnet och skatteland i östra delen av Arvid-
sjaurbyn, Njallejaur och Kåtesoen. Vigselböcker, Arvidsjaurs församling, 1720–1800, HLA. 
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ionen eftersom vattendelarna kunde vara flyttleder för fjällsamernas renar.177 De 
skogssamiska lappskatteland som låg på vattendelarna i Ume och Pite lappmarker 
utsattes för ett större tryck än andra lappskatteland belägna längs med Arvidsjaur- och 
Uhmeåbyarnas västra gräns. Resultatet av undersökningen visade att Vuorbejaurlan-
det i Arvidsjaurbyn var särskilt utsatt för den fjällsamiska expansionen såväl i jämfö-
relse med dess lappskattelandsgrannar som med andra lappskatteland längs med Ar-
vidsjaur- och Uhmeåbyarnas västgräns.178 Under perioden 1650–1800 var Arvidsjaur- 
och Uhmeåbyns lappskatteland, såsom det avspeglas i domboksmaterialet, inte sär-
skilt utsatta för den fjällsamiska expansionen lappskattelandet. Vuorbejaur var undan-
taget. Ett resultat av vuorbejaursamernas många mål där fjällsamer stämdes inför 
häradsrätten i Arvidsjaur, eller i Lycksele, var att fjällsamerna ändrade rutterna för 
sina flyttleder genom att passera söder om Vuorbejaur men fortfarande på Vindeläl-
vens norra strand. Min andra hypotes var: Vuorbejaursamernas näringsliv skulle un-
der undersökningsperioden påverkas av fjällsamernas årliga flyttningar 
(höst/vinter/vår) men inte av nybyggesrörelsen, då inga nybyggare slog sig ned på 
vuorbejaurlandet under undersökningsperioden. Vuorbejaursamernas näringsmässiga 
sammansättning, dominerat av jakt och fiske, kunde studeras i ett unikt skogssamiskt 
sammanhang med en yttre, fjällsamisk, årlig påverkan på dem. I övrigt skulle interna 
konflikter, som hamnade inför tinget, uppstå mellan skogssamer på vuorbejaurlandet 
eller mellan dem och intilliggande lappskattelandsgrannar. Tack vare litteraturen från 
1600-talets andra hälft vet vi att tyngdpunkten i skogssamernas samhälle var jakten 
och fisket.179 En likartad bild om näringarna ges i ett mål från tinget i Lycksele år 1749 
där vi får veta att i stort sett alla skogssamer i Ume och Pite lappmarker vistades på 
sina lappskatteland året om.180 I processen med att utöka renhjorden kom man snart 
till att vinterbetet på det egna landet inte räckte. Därför tvingades man att vinterflytta 
renhjorden ned till kusten.181 Resultatet av undersökningen av vuorbejaursamernas 
näringsliv specifikt visade att den fjällsamiska expansionen som skapade konflikter 
med skogssamerna på vuorbejaurlandet omfattade perioden 1700 -1760. Under peri-
oden 1770 – 1802 klingade den fjällsamiska expansionen mot Vuorbejaurlandet av där 
en period av inre förändring och utveckling av Vuorbejaursamernas egna näringar 
kom i förgrunden. Tyngdpunktsförskjutningen i vuorbejaursamernas näringsliv 1650 - 
1800 hade gått från jakt/fiske till en genomförd tyngdpunktsförskjutning till rensköt-
selns fördel under perioden 1770–1800. Från omkring 1770 befinner de sig i en över-
gångsfas från seminomadism till nomadism då de börjat vinterflytta till kusten eller 
                                                             
177 Hultblad, s 81. Vattendelaren utgjorde sedan länge en naturlig gräns. 
178 En viss förhöjning av antalet konflikter längs Uhmeåbyns gräns mot fjällsamebyarna i väster kan noteras från Storu-
manområdet. Utsattheten mättes i hur många betestvister etc som blev mål vid häradsrätterna i Lycksele och i Arvidsjaur 
där ena parten var företrädare för skogssamiska lappskatteland vid den västra gränsen och fjällsamer den andra parten. 
Konflikter ägde även rum längs med den södra gränsen emot Ume lappmark se Marklund 1999b, [II], s 51. 
179 Se Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige, (Umeå 1983). 
180 Vid tinget redovisas den av Konungens Befallningshavande i Västerbottens län anbefallna inventeringen av lappskatte-
land i Ume lappmark. I protokollet redovisas även skogssamernas i Arvidsjaur seminomadiska näringsförhållanden. Dom-
bok Lycksele 1749. RA. 
181 Från år 1754 finns ett första belägg för att skogssamerna flyttade sin renhjord till allmänningen öster om den nyss 
fastställda lappmarksgränsen. Under 1790-talet stämdes skogssamer från Arvidsjaurbyn inför häradsrätten i Skellefteå då 
bönderna menade att deras renar p.g.a. bete och rentramp orsakat skador på böndernas ägor strax öster om lappmarks-
gränsen. Se Marklund, Bertil, 1985, Samer och nybyggare i det gamla Malå: Tiden 1736–1777, Västerbottniska urkunder 
och traditioner 1, Skellefteå: Protocollsförlaget Schellefftha, s 12 och Marklund 1990, s 30–31. 
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'nedre landet'.182 Den fjällsamiska expansionen bör rimligen ha påverkat vuorbejaur-
samernas seminomadiska näringsliv. De många tvisterna med fjällsamerna där vuor-
bejaursamerna var åsyna vittnen till fjällsamernas stora renhjordar hade påverkat 
dem, vilket kanske också andra utvecklingsorienterade arvidsjaurssamer kan ha erfarit 
i en parallell och interaktiv social process skogssamerna emellan. Ett av Vuorbejaur-
studiens resultat var att skogssamer på ett för intrång utsatt lappskatteland ändå 
kunde klara livsuppehället, stämma andra samer inför tinget, förändra fördelningen av 
delnäringarnas andel och engagera sig i interna strider om rätten till lappskattelandet 
även om betingelserna för att överleva på skattelandet med dess avkastning inte var 
särskilt gynnsamma. Ett andra resultat var att vuorbejaursamerna med framgång hade 
försvarat betesrättigheterna på det egna skattelandet. En årligen återkommande mot-
part hade vid tingsbehandling av ärendet fått ge vika för kärandeparten. Det bör ha 
stärkt deras självkänsla samtidigt som betesunderlaget för att utöka egna renhjorden 
hade garanterats. I de interna tvisterna från 1790 och framåt om vem som egentligen 
hade rätt till lappskattelandet Vuorbejaur betonade häradsrätten i Arvidsjaur arvs-
principen framför andra.183 En dom som rimligen stärkte de krafter bland arvidsjaurs-
samerna som betraktade lappskattelandet som den avgörande faktorn i Arvidsjaur-
byns ekonomiska grundstruktur. 

Uppsats III Några teoretiska aspekter vid studiet av skogssamiska 
lappskatteland 

Bland frågorna som behandlades i Uppsats III fanns ett antal begrepp och frågeställ-
ningar som, utifrån Uppsats II om lappskattelandet Vuorbejaur, hade befunnits nöd-
vändiga att utveckla. Ett av resultaten i Uppsats I visade på den komplexitet som 
skogssamer på ett lappskatteland som Vuorbejaur hade att hantera när det gällde att 
föda sin familj.  

I denna uppsats formades en modell vars basala utgångspunkt var att lappskatte-
landsinnehavet var garanten för deras överlevnad. Det gällde för dem att välja kombi-
nationer av näringarna (andelar) där de hade att ta hänsyn till avkastning, årliga fluk-
tuationer, tillgång till arbetskraft och oförutsedda händelser. Utgångspunkten gav 
upphov till skillnader i hur var och en lappskattelandsinnehavare organiserade sina 
näringar (näringsmässig differentiering). I den näringsmässiga variationen fanns 
också en förklaring till varför ekonomiska skillnader skulle uppstå över tid och då 
forma en större social differentiering. Skogssamernas väg dit var en annan är fjäll-
samernas och de olika vägarna skilde sig åt framförallt om man ser till tidsfaktorn. En 
andra viktig begreppslig diskussion var hur en förskjutning av proportionerna mellan 
näringarna kunde bli aktuell och hur denna förskjutning gick till. För att utveckla 

                                                             
182 Marklund 1999b, [II], s 60. 
183 I tvisten om vem som hade rätt till Vuorbejaurlandet kom till slut alla skogssamiska nämndsledamöter att intyga vem 
som utifrån hävd hade rätt till landet vilket fick till resultat att då ”…Förenade ordföranden sig med nämndens så, som 
förestår yttrade tanke”. Se Marklund 1999b [II], s 56–57.  
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renskötseln i riktning mot nomadism184 utgjorde lappskattelandets betesresurser en 
näringsbas och dess gränser ett gott skydd för den spirande näringen.185 Till skillnad  

Figur 6. Differentieringen i Arvidsjaurbyn ur två olika perspektiv.186 

 

 

Förklaring: Pyramiden visar att sociala skillnader, grundade på ekonomiska skillnader, var små.  Staplarna till höger visar 
exempel på enskilda familjers per lappskatteland näringsfördelning mellan jakt, fiske och renskötsel vid en viss tidpunkt 
(staplarna uppifrån och ned= jakt, fiske, renskötsel). Näringsfördelningen hos familjerna A, B, C, D var teoretiskt sett så 
ordnade att familj A:s fördelning var = 50+30+20, familj B:s = 10+50+40, familj C:s = 20+20+60 och familj D:s = 
40+30+30. Vid nästa tidpunkt har renskötselns andel ökat hos tre av familjerna medan kanske en familj inte ändrar sin 
näringssammansättning utan fortsätter som vanligt med en betoning på jakt och fiske (familj A). Figuren visar att skillna-
derna mellan rik och fattig i det skogssamiska samhället var små; ingen var särskilt rik medan flertalet levde ytterst enkelt 
utan att de fördenskull behövde tigga: Den sociala differentieringen var liten medan den näringsmässiga diffrerntieringen, 
med varje familjs valfrihet hur man över tid formade proportionerna mellan de tre näringarna var större. Sextio familjer i 
Arvidsjaurbyn kunde ha olika proportionell fördelning mellan jakt, fiske och renskötsel vilket genererar ett stort antal 
variationer. Men nästa alla familjer rörde sig samtidigt och över tid i riktning mot ett ökat inslag av renskötsel. I den fjäll-
samiska näringsformen var det i princip tvärtom; den sociala differentieringen var större och den näringsmässiga mindre. 

från den fjällsamiske nomaden, vars rennäring genom sitt exempel influerade 
skogssamen, hade skogssamen, i hägnet av sitt  lappskatteland, goda möjligheter att 
utveckla sitt reninnehav från ett fåtal renar, i huvudsak nyttjade för transporter, till en 
mindre renhjord. Det var möjligt eftersom han kunde hålla renarna med bete på det 
egna lappskattelandet året om.187 Samtidigt gjorde skattelandets skogar och sjöar det 
möjligt för honom att leva av jakt och fiske. 188 Denna förskjutning kan även uttryckas i 
ett förlopp över tid: 

                                                             
184 Hultblad kommenterar denna process: ”I kapitlet om nomadismens differentiering har utvecklingen mot storrensköt-
sel och helnomadism setts som en teknisk innovation, vilken genom exemplets makt och migration spritt sig bland lappbe-
folkningen, en effektivisering av hushållningen, som ökade försörjningsmöjligheterna. Det finns all anledning att se 
renskötselexpansionen i skogsområdet på samma sätt.” (Hultblad, s 142). 
185 Det gängse skogslappskattelandet omfattade en genomsnittsyta om ca 15 x 15 kilometer, se Hultblad, s 82. 
186 Figur 6 ovan ersätter figur 1 i Marklund 2004, [IV], s 34. 
187 Från början räckte betet såväl sommar som vinter för att bygga upp renhjorden. Senare, fram mot år 1800 räckte inte 
det egna lappskattelandets vinterbete till vilket linnebar att man på vintern tvingades flytta österut in i kustsocknarna.  
188 Tidigare forskning har uppmärksammat kopplingen mellan naturtyp och näringsform vilket innebar att fjällsamen 
levde av frukterna av en monokultur medan skogssamen hade fler näringar: “Denna skillnad torde ha varit starkast accen-
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Tabell 2. Det tänkbara förloppet i hur tyngdpunktsförskjutningar förändrade arvidsjaursamers 

seminomadism 1650 – 1800 (Summan enheter = 100). 

 

Källa: Marklund 2000, [III], s 71. 

Skillnader och likheter mellan regionens tre näringsföreträdare, fjällsamer, 
skogssamer och bönder på 'nedre landet' var det tredje problemområdet som 
genomlystes för att resultera i en figur som visade hur de var positionerade till 
varandra.189 Att beskriva de näringsmässiga och andra förhållanden som existerade 
hos och emellan de tre grupperingarna av näringsföreträdare i regionen under 1600- 
och 1700-talen utgör en viktig del i analysen av och förståelsen för skogssamiska 
förhållanden under denna tid. Den regionala jämförelsen vad gäller näringarna 
sammanfattas enligt följande: 

A Det skogssamiska lappskattelandet var en god förutsättning för skogssamen att 
fortsätta med en seminomadisk näringsform med stora andelar jakt och fiske i sin 
näringssammansättning. 

B Samtidigt och parallellt var förutsättningarna för att välja vägen mot en skogs-
samisk nomadism lika goda som i 'A'. 

C Om skogssamerna hade formulerat generationsstrategier skulle det i så fall fram-
förallt visa sig i deras giftermålsmönster. 

D Fjällsamerna var med sin nomadism en innovativ förebild. Men hur skulle den 
skogssamiska tillämpningen av den fjällsamiska renskötseln utformas? Antagligen 
skulle skogssamerna utveckla den steg för steg, eftersom de alltid kunde gå tillbaka till 
'A'. 

E Resonemanget A till D leder också fram till frågan:  Var egentligen nybyggarna en 
så stor förändringsfaktor för den skogssamiska näringen under 
undersökningsperioden? Samtidigt som nybyggarna etablerade sig, 1750–1800, kom 
skogssamerna att öka omfattningen av sina näringar. 

                                                                                                                                                                 
tuerad under 1700- och 1800-talen.”, Ruong 1954, s 277–278. Ruongs iakttagelse styrker antagandet om att lappskattelan-
det var en “skyddad” enhet, utmärkt för att utveckla nya näringar. 
189 Se Figur 3 sid 12.  
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F De näringsmässiga influenserna från kustbönderna var svaga. Det förekom i 
enstaka fall att skogssamer som varit drängar vid kusten kom tillbaka och etablerade 
sig som nybyggare.190 

Uppsats IV: Några närings- och sociala frågor hos skogssamerna 
1650–1800 

Här redovisas den mest omfattande källstudien i avhandlingen. Skattefrågor, nä-
ringsfrågor och sociala frågor (giftermålsmönster) studerades på individnivå för att 
sedan aggregeras till lappskattelands- och byanivå. Resultaten visar att skogssamerna 
övergick till en mer intensiv form av renskötsel  under andra hälften av 1700-talet. 
Ungsprintarna var den gruppering bland skogssamerna som under andra hälften av 
1700-talet stod för en offensiv hållning i näringsfrågor.191 Antalet delningar av 
lappskatteland ökade och befolkningen ökade. Antalet skattesatser i 
lappskattelandsskatten ökade (samebyn fördelade ju skatten själva och valde att öka 
antalet skattesatser). Lappskattelandsskattens fördelning var en i grunden 
differentierande process där samebyn aktivt sökte få fram skillnaderna mellan de olika 
skattedragarna även om de pengamässiga skillnaderna var relativt små. Detta var 
särskilt tydligt under sjuttonhundratalets sista decennier. 

Alla fakta pekar i riktning mot ett genombrott för nomadismen under andra hälften 
av 1700-talet. Skogssamernas övergång från seminomadism till nomadism var inte 
plötslig. Nomadismen var för skogssamernas del inte ett logiskt slut på en process. 
Snarare är det så att skogssamerna hade klart för sig att nomadismen var ett av alter-
nativen. Under 1790-talet kom skogssamerna dock att få erfara vissa motgångar.192 

 Redan från 1720-talet återfanns i källorna belägg för att enstaka skogssamer i Ar-
vidsjaurbyn hade stora renhjordar. Från 1750-talet finns belägg för att en och annan 
flyttade med renhjorden till nedre landet dvs. öster om den nya lappmarksgränsen.193 
Under 1790-talet, på en direkt fråga från myndigheterna, så medgav Arvidsjaurbyns 
skogssamer att en del av dem flyttade till nedre landet.194 Parallellt fanns det exempel 
på ett kvarstående som seminomader; små renhjordar och en större andel fiske och 
jakt. Resultaten visade att processen där skogssamen blev nomad snarast handlade om 
en gradvis förändring, steg för steg, som sträckte sig in i 1800-talet.195  

Förändringstakten ökade under perioden 1650–1800 vilket inte ska tas som en in-
täkt för en obeveklig marsch in i nomadismen. Det handlade nog så mycket om att 

                                                             
190 Marklund 1990, s 43–45. Per Hansson insynar 1799 nybygget Släppträsk. Nybygget var beläget på Släppejaurlandet det 
sydligaste skattelandet i dåvarande Arvidsjaurbyn. 
191 Ung skogssame utan lappskatteland som hyrde in sin renhjord på ett skatteland eller inrymdes hos släktingar på sin 
eller eventuell makas sida. 
192 Se Marklund, 2004, [IV], s 36.  
193 Hur stora var skogssamernas renhjordar? I början av 1600-talet var medelvärdet cirka 15, vid 1700-talets slut 60 till 80 
renar (Marklund 2004, [IV], s 54–55. För tiden efter 1800 har skogssamers bouppteckningar under perioden 1800-1850 
gåtts igenom med ett medelvärd för perioden om knappt 100 renar (Marklund 2008, [V], s 395 och 432). Slutligen, denna 
fråga är föremål för diskussioner: Det fanns en osäkerhet om hur många renar en hjord innehöll på grund av stora arealer 
och rörelsemönster, rovdjur, sjukdomar och stölder. 
194 Domboken för Arvidsjaur år 1796 (HLA). Under 1790-talets början vinterflyttade, uppgav prästen i Arvidsjaur, större 
delen av skogssamerna. Då bidragande orsaker var rovdjur och en svår sjukdom hos samerna (Ämbetsberättelse Arvid-
sjaurs församling 1791 (HLA).  
195 Nomadismens genomslag ska ju enligt stadieteorin ske plötsligt eller hastigt och vara ett resultat av yttre krafters 
påverkan.  
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skogssamerna på sina lappskatteland hade en liten men trygg försörjning i en bekant 
miljö och att det därmed fanns en inbyggd tröghet i att byta ut det bekanta mot det 
obekanta. Man kunde satsa på att utveckla renskötseln - gick inte det så bra kunde 
man återgå till fiske, jakt, liten renskötsel och hantverk; exempel på det man kan kalla 
multivariat anpassning. Skogssamen deltog i kollektiva verksamheter som där man 
fiskade i lag. Det kollektiva fisket pålappskattelandet var viktig med grund i hävd men 
man kunde också tidsanpassa fisket till renskötseln.196 Under sommaren släpptes re-
narna 'i vildan'. Den perioden sträckte sig fram till Mikaelitid då samerna kollektivt 
men var för sig samlade ihop renarna oavsett vem som ägde dem. Så gjorde alla samer 
inom ett område bestående av en handfull lappskatteland. Därefter kom de alla till en i 
förväg uppgjord samlingsplats där man gemensamt skiljde ut renarna. Därefter avtå-
gade var och en renägare hem till sitt skatteland med den egna renhjorden.197  

Med resultaten från undersökningen av giftermålsmönstren i Arvidsjaurbyn kunde, 
med måttet antal vigda/lappskatteland, det visas att en del skatteland var inne i en 
kraftig expansion samtidigt som andra skatteland befann sig i ett tillstånd av stille-
stånd eller stagnation. Genomgående gifte man sig med någon skogssame från Arvid-
sjaurbyn. När man gifte sig med samer från andra samebyar dominerade skogssame-
byn Arjeplogsbyn ostsydost om Arjeplog. Här fanns, enligt Ruong, gamla släktband, 
något som också förstärks av att skogssamerna i Arjeplogsbyn talade samma dialekt 
som sina fränder.198 Giftermål med samer från andra samebyar var ovanliga. Giften 
med någon i ett angränsande skatteland var inte vanliga. Att man från södra halvan av 
Arvidsjaurbyn gifte sig med någon från den andra halvan och vice versa var relativt 
vanligt.199 Rutagiftermål, som en markör för en differentieringstendens, var ovanliga i 
Arvidsjaurbyn.200  

Uppsats V. Skogssamernas ekonomiska rum  

I denna uppsats undersöktes de ekonomiska villkoren för skogssamerna - en under-
sökning som mynnade ut i ett försök att rekonstruera skogssamernas näringsliv och 
livsbetingelser. Olika skogssamiska strategier, såsom de framträtt i tidigare avhand-
lingsavsnitt, utgjorde utgångspunkter för resultaten: En del skogssamer flyttade fram 
sina positioner genom att satsa på en näring, eller två, men framförallt genom att dela 
på ett lappskatteland i syfte att höja produktiviteten.  

                                                             
196 Att det var av hävd som man arbetsdelade fisket på ett lappskatteland framkommer ofta i målen då lappskatteland 
delades. Se vidare Læstadius 1977a, s 224. 
197 Petrus Læstadius beskriver förhållandena under de första årtiondena av 1800-talet (1977a: 220–224). Hans berättelse 
om skogssamernas arbetsår bör därför vara så nära förhållandens i Arvidsjaurbyn fram till 1800 som man kan komma vad 
gäller samtida. Ruong bekräftar att Læstadius´ beskrivning överensstämmer med det Ruongs meddelare redovisnat om 
1830-talets skogssamiska renskötselformer (Ruong 1944, s 93). 
198 Ruong 1945, s 124–125 och Korhonen 1982, s 169. 
199 Marklund 2004, [IV], s 43–51. 
200 Marklund 2004, [IV], s 42. Om Ruta, se Sköld, Peter, 1998, 'Samiska giftermålsstrategier', i Kulturkonfrontation i 
Lappmarken, sex essäer om mötet mellan samer och svenskar, Kulturens frontlinjer 13, Umeå: Umeå universitet, s 31–37. 
Nordin har behandlat giftermålsmönster hos samerna utifrån demografiska och näringsaspekter, bland annat omgiftets 
ekonomiska betydelse. Se Nordin, Gabriella, 2009, Äktenskap i Sápmi: Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i koloni-
sationens tidevarv, 1722–1895, Reports from the Demographic Data Base 31, Umeå: Umeå universitet, s 145.  
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Dessa individer var en differentierande faktor och de satsade på en större renhjord 
(Grupp A). En andra del inordnade sig i att ekonomiskt balansera produktion och kon-
sumtion. För dem handlade det om att klara av familjens försörjning det närmaste och 
därpå kommande år; dvs. målsättningen var överlevnad inte differentiering – vilket i 
sig är en differentierande faktor (Grupp B). Gruppernas kombinatoriska förmåga att 
för sitt hushåll få till ett paket med olika proportioner mellan näringarna i akt och 
mening att klara försörjningen för det närmaste året/de närmaste åren var en uppvis-
ning i förmågan att överleva. Till de viktigare resultaten i denna uppsats hör att skogs-
samerna var en del av ett regionalt handelssystem som i väst-östlig rikning sträckte sig 
från Atlanten, över fjällen, genom skogen fram till Bottenvikskusten. I litteraturen i 
Uppsats V om den cirkumpolära handelns villkor, framkom att handeln med urfolk 
kunde vara av en ensidig karaktär där urfolken hamnade i beroendeställning men med 
tidens gång och med en ökning av handeln tenderade den att bli ömsesidig till sin ka-
raktär. Skogssamerna hade i sin skinnhandel inte alltid hanterats väl av sin handels-
part i Stockholm.  

Litteraturstudierna gjorde det rimligt att anta att det fanns ett lokalt system för 
handel mellan nybyggare, kustbönder och skogssamer (bl a med renkött). Skogssamer 
som levererade särskilt mycket inbytesvaror hade en sak gemensam – de var i huvud-
sak unga – vilket förstärker bilden av förändringar i skogssamernas näringar. I under-
sökningen av Avräkningsboken för handelsman Clausén från Piteå fick vi en helhets-
bild av vilka inbytesvaror som de levererade till Clausén och vilka de efterfrågade. 
Skogssamernas hantverk var en betydande binäring. Fisket av gädda och leveranserna 
av torrgädda framstod i materialet som en betydande näring. Handelshuset Clausén 
hade återförsäljare/nederlag hos vissa skogssamer. De olika typer av varor som skogs-
samerna sålde till Handelshuset Clausén liksom bredden av konsumtionsvaror (som 
byttes in från Clausén) kunde redovisas i sin helhet. Vidare fanns ett litet utrymme för 
flärd (lyxvaror).  

Förmågan att hantera hot var en skogssamisk strategi gemensam för hela byn. Det 
kunde handla om att hantera hot mot den i form av externa angrepp på deras levnads-
sätt. Detta är härlett implicit ur materialet då det inte finns några belägg för hur de 
själva diskuterade och hanterade hoten. Hoten kunde vara statliga försök till omda-
ning av skogssamernas ekonomi.  Johan Funck, landshövding i Västerbottens län, 
menade under 1760-talet, att: ”...de borde bli nybyggare…”.201 Stora delar av den 
skogssamiska befolkningen var 1750–1800 fokuserade på att utvecklas och att komma 
framåt. Arvidsjaurbyn var en av de samebyar vars befolkning ökade 1750–1800.202 

Även de som inte hade så stor ekonomisk framgång kunde trots små marginaler klara 
sin försörjning. Det är en förklaring till skogssamernas ointresse för de statliga på-
tryckningar som uppmanade dem att bli nybyggare. Till störningsmomenten kunde 
höra att du blev stämd inför tinget, att utfallet av ett arv inte blev som du tänkt dig, att 
barnen av någon anledning inte kunde vara med i arbetet eller att du som vuxen av 

                                                             
201 Marklund 2008, [V], s 414–415. 
202 Hultblad, s 62 och 121. Se vidare karta s 72–73. Skogssamebyarna i Lule lappmark ökade men ökningen kan vara svår 
att uttala sig entydigt skogssamiskt om eftersom giftermål/samarbeten med fjällsamerna i Tuorpon och Sirkas var bety-
dande.  
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någon anledning inte kunde ta ditt försörjningsansvar. De vanligaste brotten som 
skogssamer blev instämda inför tinget var oreglerade skulder och renstölder.203 För att 
klara livhanken och kanske få en del över eller kanske öka renhjorden med några renar 
ytterligare så gällde det att undvika störningsmoment, oftast av ekonomisk karaktär, 
eftersom skogssamernas marginaler i de allra flesta fall var små.204  

Den enda trygghet de egentligen hade var att se till att vara proaktiva i planeringen 
av sin familjs ekonomi för den närmaste tiden parallellt med en mer långsiktig plane-
ring. En annan viktig faktor i skogssamernas ekonomi var giftermålen. Det var dock 
inte så att man hade strategin att gifta sig rikt, snarast föreföll det vara så att man hade 
ett ganska fritt val och då helst bör ha valt en partner som kunde hantera ett hårt liv. 
Då det kommer till arv efter avlidna släktingar 1650–1800, utspelade sig 60 % av 
arvsmålen vid tinget 1750–1800. Målen sammanföll med skogssamernas starkaste 
utvecklingsperiod (och då handlade tvisterna ofta om den avlidnes renhjord). För en 
handfull kunde arvet av renar bidra till en starkare hushållsekonomi hushåll.  

Idén om att i en figur sammanfatta skogssamernas ekonomiska rum kom fram un-
der arbetet. Kunde skogssamernas ekonomiska vara illustreras på ett överskådligt 
sätt? Ju mer möda som lades ned på detta desto tydligare framstod behovet. Utgångs-
punkten var att på ett överskådligt sätt redovisa en källstudie där flera olika källor 
ingick. Genom att illustrera de olika källorna i form av en figur skulle en summering av 
dessa ge en bild av skogssamerna. Skogssamernas liv innehöll inte några ekonomiska 
marginaler och varje enskild ekonomisk faktor i ett familjehushåll, oberoende av 
typ/sort eller karaktär, var kritiskt viktig. Därför ville jag redovisa den skogssamiska 
ekonomin i form av allt som kunde hända en familj ekonomiskt, inklusive socioeko-
nomiska faktorer. Redovisningen är gjord i form av en tittskåpsteater med fem ytor 
som beskriver ekonomin utifrån olika rubriker där den sjätte ytan utgörs av dig som 
läsare. Figuren är en aggregering av de fakta som härrör från källstudierna i denna 
avhandling plus viss litteratur. Storheterna i figuren är Överheten, Släkten, Same-
byn/Socknen, Näringarna och Hushållet (den enskilde skogssamens familjehushåll). 
Figuren ger därmed en god bild av; för det första att en skogssamefamiljs hushållse-
konomi (golvet i figuren) är beroende av överheten, släkten, samebyn/socknen och 
dina näringar för skogssamefamiljen. Beroendets storlek beror på vilka marginaler du 
har, vilka för en skogssame var små. För det andra, eftersom graden av beroende till 
andra (överhet, släkt, sameby osv.) var stort var det lika viktigt att hålla dig väl med 
dessa så att du inte råkade ut för ekonomiska bakslag (böter, ingen hjälp från släkten 
etc,). För det tredje får man en förståelse för lappskattelandets grundläggande bety-
delser, av vikt för hushållets/familjens försörjning men också för möjligheterna till 
utveckling av näringarna. Det var den enda ekonomiska faktor som du som skogssame 
hade greppet om. Slutligen är föreliggande figur är ett försök att metodiskt utveckla 
källstudier med en presentationsform där summan av information visualiseras, levan-
                                                             
203 Antal mål av ekonomisk karaktär där skogssamer blev instämda till tinget uppgick till 32 för perioden 1750–1800. Den 
skogssamiska befolkningen ökade under samma period från knappt 300 till över 400. Se Marklund 2004, [IV], s 37 och 
Marklund 2008, [V], s 411.   
204 Belägg, i och för sig i bouppteckningar från 1800 och framåt, visar att det skogssamerna, med några undantag, lämnade 
efter sig var det som behövdes för livets nödtorft. Nybyggarna, å sin sida, lämnade efter sig större materiella värden (Boupp-
teckningar, Häradsrätten i Arvidsjaur 1800–1850, HLA).  
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degörs och kan värderas av läsaren. Formen av ett rum är ett försök att understryka 
vikten av att kunna redovisa multivariata skeenden och strukturer i en enhet. 

Figur 7. Skogssamernas ekonomiska rum såsom den framträder utifrån en aggregering av nytt-

jade källor. 

 

Källor: Domböcker för häradsrätten i Arvidsjaur 1650–1800, Handelshuset Clauséns Avräkningsbok, Kyrkoböcker och 
ministerialböcker för Arvidsjars församling, mantalslängder för Arvidsjaur, befolkningsstatistiska tabeller för Arvidsjaur. 
Bergling, Bylund, Göthe, Hultblad, Kvist, Læstadius, Lundius, Lundmark 2006, Marklund 1999 [I, II], 2000, ]III] och 
2004, [IV], Ohring och Ruong 1945. ©Bertil Marklund 

 

Man kanske förundras över att skogssamernas ekonomiska liv var så komplext. Det 
hade varit enkelt att hamna i en tolkning i riktning mot en förklaring om deras enkla 
liv. Tillsammans med de empiriska resultaten i de olika uppsatserna har vi nu fått 
kunskap om och inblick i skogssamernas vardagsliv 1650–1800. Utifrån uppsatserna 
har, i en mening, den enskilde skogssamens livsvillkor tonat fram: Det var en stor för-
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del om du var tålmodig, idog, hade en förmåga att planera på kort och lång sikt och en 
förmåga att samarbeta.205 

                                                             
205 Marklund 2008, [V], s 416–418. 
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8. SKOGSSAMERNAS KOMMUNIKATION 

Problemet med att beskriva kommunikationer bland skogssamer från sexton- och 
sjuttonhundratalen är att nästan ingen kommunikation är bevarad i form av protokoll 
med direkta citat. Det förekommer i en del domboksreferat men är ovanligt från denna 
tid. Om man ska undersöka och beskriva skogssamernas kommunikationer måste det 
bli i form av att redovisa hur individer med olika bakgrund, sysselsättning, funktion 
eller karakteristika och kommandes från olika strukturer har befunnit sig i situationer, 
eller hamnat i sammanhang där man kommunicerat med varandra.206 Kommunikat-
ioner mellan människor kan ses som en funktion av sociala och ekonomiska realiteter. 

I Uppsats V, Skogssamernas ekonomiska rum, har jag vävt samman skogssamernas 
ekonomiska faktorer med deras sociala. En av slutsatserna var att familjen som minsta 
ekonomiska enhet kommer, när det gäller ekonomisk/sociala realiteter, att vara i kon-
takt med överheten (präster, domare, länsstyrelseföreträdare), sockenföreträdare, 
handelsborgare, kunder (renkött) och andra skogssamer och fjällsamer. Enbart denna 
infallsvinkel ger en insikter i hur kommunikationsmönster kom till och formades.  

Men kommunikation kan också ses som en funktion av tid och rum. Bland forskare 
har Braudel (1986) och Simonsson (1999) studerat dessa aspekter av kommunikation. 
Braudel har undersökt restidernas förändring över tid i ett givet geografiskt rum, 
Frankrike.207 Simonsson intresserade sig för kontaktfälten i en svensk 1600-talssocken 
och med hjälp av olika modeller för social interaktion försökte han skapa en rumslig 
bild av socknens kontaktfält.208 Winton, i sin tur, betonar de olika kyrkliga och sociala 
arenorna som viktiga i sjuttonhundratalets kommunikatonsverklighet.209 I figur 3 på 
sidan 12 visas skogssamernas regionala kommunikationsfält utifrån regionens olika 
näringar men utgör också en beskrivning av det geografiska rum där de kom i kontakt 
med andra i regionen. 

Kommunikationerna de delar av året då snö saknades var färre än på vintern.210 
Kommunikationen mellan olika individer var inte utan hinder och begränsningar. I 
möten med samer från andra samebyar kunde språkförbistring uppstå. Sociala klyftor 
eller fördomar/vördnad/avsky för sin medmänniska utgjorde exempel på andra kom-
                                                             
206 Kapiteltexten är en sammanfattning av den forskning som inte redovisats tidigare. Det rör sig om delmängder, sam-
manhang och strukturer från till exempel socken- eller kyrkosfärerna, som kom i ljuset som en följd av den forskning som 
redovisats i Uppsatserna I–V. I de fall källor varit ett komplement i redovisningen av ovan refererade sammanhang har de 
redovisats. 
207 Braudel, Ferdinand, 1986, Världens tid. Civilisationer och kapitalism 1400–1800, 3, Stockholm: Gidlunds, s 277–310. 
Skogssamernas kommunikationer i tids- och rumsaspekter är ett tänkbart forskningsområde. 
208 Simonsson, Örjan, 1999, Den lokala scenen, Studia Historica Upsaliensia 191, Uppsala: Uppsala universitet, s 156–232. 
209 Winton, Patrik, 2006, Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746–1766, Studia Historica Upsaliensa 
223, Uppsala: Uppsala universitet, s 63–64, 69–70. Prästen var den viktigaste maktfaktorn i sammanhanget. Med 1730-
talets prästvalsreformer kom de att bli än viktigare sociala aktörer medan informella maktaktörers betydelse minskade, se 
Lindström, Peter, 2003, Prästval och politisk kultur 1650–1800, Skrifter från institutionen för historiska studier 4, Umeå: 
Umeå universitet, s 189. 
210 I Justitiedeputationens betänkande om ecklesiastikverket i Lappland till 1740-1741 års riksdag finns passager som 
beskriver de resemässiga kommunikationssvårigheterna i denna landsända: ”… at som belägenheten af Lappmarken är 
sådan, at sedan wintern ophörer och slädeföret icke kan nyttjas, måste man till fot gå, om wägen skal ifrån städerne och 
landsorten skie til Lappmarks kyrkior och scholar.”. Dessutom saknas vissa samhällsfunktioner: ”…eftersom emellan 
fiällen och landsbygden hwarken finns postgång, wäxlar eller hästwäg…” . Källa: Borgarståndets riksdagsprotokoll 1740–
1741, 1975, 7:2 Bilagor och register, Stockholm: Riksgäldskontoret, s 900. Omkring 1780 beskriver Hülphers sommarvägar-
na: ”…dels genom båtled i flere Sjöar, dels gångstigar öfwer land så at ingen landswäg gifs häråt. Ridstigar äro endast 
på sina ställen. Brefwen befordras genom Arjeplog”. Se Hülphers, s 58. 
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munikationshinder som fanns (och finns). Men dessa kunde överbryggas om ärendet 
var av ekonomisk art (man kunde de viktiga orden för att genomföra en affär) eller vid 
tinget eller i kyrkan då tolkar fanns till hands.  

Kommunikation förekom i olika sammanhang och på olika arenor eller mötesplat-
ser. Socknen var ett geografiskt rum, en yta, inom vilken man kommunicerade. Kyrko-
organisation och sockenstämma var genom huvudmannen kyrkan sammanbundna 
med varandra. Vid tinget behandlades de rättsliga frågorna medan kyrkan och sock-
nen avhandlade de religiösa frågorna och de världsliga frågor som följde p.g.a. kyrkans 
överhöghet. Kyrkans inflytande över de världsliga frågarna hade sedan 1686 minskat 
medan tingets roll hade stärkts.211 Fattigvårdsfrågor, övervakningen av kyrkotuktens 
efterlevnad och allmogens inbetalning av sockenonera (avlöning av prästen mm) 
framstod tidigt som exempel på sockenfrågor.212 För lappmarkernas del fanns dock 
vissa säregenheter. Spannmålen för att försörja församlingens präst lagerhölls i sock-
enmagasinen i kustförsamlingarna (t.ex. Skellefteå) och forslades upp till lappmarks-
socknarna (Arvidsjaur och Arjeplog).  

Skogssamernas grundstruktur, för att som part möta den på sockennivån beskrivna 
strukturen, utgjordes av lappskattelanden.213 När de som part gick samman var det 
samebyn som förde deras talan.214 Genom att nyttja källorna utifrån ett skogssamiskt 
kommunikationsperspektiv kan vi få fram en rikare bild av det skogssamiska sam-
hället under undersökningsperioden. Skogssamernas kommunikationer omfattade 
den interna kommunikationen, kommunikationer med statsmaktens företrädare och 
geografiskt nära, mindre nära och avlägsna kommunikationsparter.  

I enbart en källa, kyrkoräkenskaperna, framkommer att kyrkan förekom kontakter 
mellan prästen, skogssamer i Arvidsjaur (och särskilt de som hade kyrkliga- eller 
sockneuppdrag), Piteå stads företrädare, hantverkare från socknarna Piteå, Skellefteå 

                                                             
211 Med den nya Sveriges Rikes Lag år 1734 blev den dömande maktens roll tydligare. Den processen påbörjades, enligt 
Jägerskiölds förord till 250-årsdagen av lagens tillkomst, med att Riksens ständer år 1686 överlämnat den lagstiftande 
makten till kung Karl XI, vilket innebar att kungen utan riksdagens godkännande kunde instifta nya lagar (Jägerskiöld, Stig, 
1984, Kring tillkomsten av 1734 års lag, i Sveriges Rikes Lag. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Till 250-
årsdagen av lagens tillkomst, Serien I, Rättshistoriskt bibliotek 37, Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav 
och Carin Olin, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, s VIII–IX). Samma år, 1686, instiftade kungen den nya 
kyrkolagen. De politiska effekterna av den blev att den ”…kyrkliga jurisdiktionen hade kraftigt begränsats och domka-
pitlen ställts under världsliga domstolar såsom överinstans.” (se Thulin, s XIII). 
212 Hellquist, Elof, 1922, Svensk etymologisk ordbok, Lund: Gleerups, s 1023. Etymologin för ordet socken, enligt 
Hellquist, är personer som ”…söka till samma kyrka…” 
213 Dombok för Arvidsjaur år 1777 (HLA) där änkan efter avlidne lappskattelandsinnehavaren av änkans ”StiufSvärmoder” 
hindras från att nyttja skattelandet, varpå hon går till tinget och där ges rätten att på skattelandet ”…wistas… samt ther 
nyttja bete och fiske” och att delta i skyldigheten att betala ”skatt och Sochnetunga”. Se även Olofsson 1974a, s 198-202 och 
Isaksson, Olof, 1967, Bystämma och bystadga, Skytteanska Samfundets Handlingar 5, Umeå: Skytteanska samfundet, s 5–6. 
214 I fråga om begrepp som siida eller sita kontaktades professor emeritus Olavi Korhonen: Det samiska begreppet siida, 
som återfinns i hela det samiska området, har i formen sita inlånats i svenskan. Det syftar på samernas traditionella arbets-
gemenskap i naturnäringarna, främst renskötseln. Det visas också av umesamiska belägg för sijdda, som hos skogssamiska 
meddelare från 1900-talets början var ”arbetslag” eller ”familjer som samverkar i renskötseln”. Som överordnat begrepp 
finns i Lule-, Pite- och Ume lappmarker termen tjiellde/tjieldde/tjeälddie, dvs. ’sameby’ (stavning enligt respektive varie-
tet). Den termen har nordiskt ursprung, jfr. norska gjeld, svenska gäll och fornsvenska giæld. Det äldsta belägget i umesa-
miskan kommer från 1780-talets Lexicon Lapponicum, som ger det umesamiska ordet i stavningen TJÄLDE med syftning 
på den bofasta befolkningens ’by’ eller ’socken’. Man kan i de betydelserna skönja ett förstadium till samernas nuvarande 
bruk av termen med syftning på den större administrativa enhet som en ”sameby” innebär. Lägg för övrigt märke till att 
svenskan här ännu brukar ”by” i en föråldrad betydelse. Ett sista steg i termutvecklingen är att aktiva skogssamiska renskö-
tare har börjar bruka ordet bïvdna ’by, sameby’, som är ett förhållandevis sent lån från svenskans ”by”. Så långt professor 
Korhonens redovisning. I arbetet med denna avhandling har inget av dessa begrepp påträffats i källorna. Hursomhelst var 
skogssamernas förmåga till samarbete med varandra en viktig faktor för att förklara förändringar i skogssamernas näringar 
och samhälle. 
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och Arvidsjaur. Enbart detta kontaktfält blev, eftersom den ekonomiska utvecklingen 
var generellt positiv fram till 1800, relativt stort och betydande.215 I den gängse kom-
munikationsstrukturen ingick också överheten i form av präster, domare och lands-
hövdingens ombud (Kronobefallningsmannnen), nybyggarna, handelsborgarna, annat 
borgerskap och bönder på nedre landet. Med den från 1750-talet utökade renskötseln, 
med vinterbete på nedre landet, vidgades kommunikationsfältet.  

Från mitten av 1700-talet drev prästerskapet på för att alla skogssamer, och fram-
förallt barnen, skulle lära sig läsa.216 Det ledde också till att läskunnigheten bland 
skogssamerna i Arvidsjaur var relativt god. Förutom läskampanjen såg kyrkans före-
trädare till att arvidsjaursamerna kom till kyrkan varannan helg. Redan år 1741 höll 
prästen gudstjänsten på samiska vilket gav den kunskapsivrande skogssamen ännu en 
inlärningsmöjlighet.217 Prästerna spelade en viktig roll i att öka flödena av kommuni-
kation och information men hade också kontroll på sina församlingsbor.218 Till de som 
skulle ha kunnat vara kommunikatörer av rang hör ju lappdrängarna dvs. unga skogs-
samer som tog tjänst hos någon med ett större antal renar. Att det inte var så vanligt 
berodde på att skogssamerna generellt inte hade så stora renhjordar. På 1730-talet 
fanns det enstaka skogssamer som ”…låter sitt folck valla renarna…”219 men under 
1750-talet ansåg vissa skogssamer att ”...i anseende til theras fattigdom , ej hafwa råd 
hålla sig legohion.”.220 Under 1790-talet anställer ett barnlöst par en femtonårig lapp-
dräng för att ta hand om dem på ålderns höst och till honom ”…gifwa och testamen-
tera wårt nu innehafwande lappskatteland.”.221 

                                                             
215 Kyrkoräkenskaper Arvidsjaur, 1719–1800 (HLA). 
216 Utifrån 1686 års kyrkolag kom modeller för läskunnighet att utvecklas i Sverige, se Lindmark, Daniel, 2004, Reading, 
writing and Schooling, Swedish practises of Education and Literacy, 1650–1800, Kulturens frontlinjer 49, Umeå: Umeå 
universitet, s 236–237. 
217 Visitationsprotokoll Arvidsjaur 1741, HLA 
218 År 1761 höll prosten i Skellefteå, tillika ledamoten i Kungliga Vetenskapsakademien, Pehr Högström visitation i Arvid-
sjaur. Han kunde konstatera att genom kyrkoherdens försorg fanns inget hushåll i församlingen som ”ej äger tilfälle at lära i 
bok” och att villkoret numera för att ungdomen skulle få gå till sin första nattvard var att man kunde läsa ”Lutheri Cateches 
” (Visitationsprotokoll Arvidsjaur 1761, HLA). Tjugo år senare har prästen i Arvidsjaur skapat ett system så att de föräldrar 
som särskilt utmärkt sig i att lära sina egna barn såväl som andras att läsa ”utan och innan” t o m omnämndes och belöna-
des. De fyra var ”…Nils Sjulsson uti Mahosjauhr, Sjul Ers hustru, Maria Persdåtter i Långträsket, Lars Samuelsson i 
Vooudnasjerf och Nils Hansson i i Långträsket”. De belönades med en Riksdaler Specie vardera, medel som tagits ur 
kassan för försålda böcker (Visitationsprotokoll Arvidsjaur 1781, HLA).  Från och med 1740-talet så hölls gudstjänsten på 
samiska och från den tiden föreslog skogssamerna, med kyrkoherdens bifall, att varje skogssamefamilj skulle besöka guds-
tjänsten utifrån kriteriet avstånd till kyrkan, de som bodde närmast skulle delta varannan helg, de lite längre bort var tredje 
helg o s v. Prästerna höll inte bara reda på gudstjänsbesökarna. Deras kontroll omfattade också de fattiga skogssamer som 
tvingats flytta ned till kustsocknarna. Kontrollen och omsorgen om själarna fanns före och efter 1748 års förordning om de 
fattiga samer som vistades utanför Lappmarken. År 1741 nämns i visitationsprotokollet, under paragrafen II, att i summan 
inräknades de ”..som någon tijd om åhret uppå Landsbygden sig uppehålla”. Från 1779 års protokoll redovisas de år 1778 
”…gratis utdelade Lappska Böcker” till åtta församlingsbor däribland de kustboende skogssamerna; Pehr Pehrsson ”i 
Skellefte” som fick sig tilldelat en Luthers katekes och ett exemplar av ”Högstr: Spörsm.”, ”Nils Mattsson i Pite” som fick en 
ABC-bok och en katekes och ”Hans Pehrsson i Skellefte” som också fick en ABC-bok och katekesen. Dessa exempel ger oss 
en inblick i ett, som vi idag upplever, kontrollsystem som rimligen inte var positivt för de fattiga såvida de inte tyckte att det 
var fördelar med att prästen i hemförsamlingen månade om deras läskunnighet (Visitationsprotokoll Arvidsjaur 1741 och 
1779, HLA). Men även om man vid tinget tolkade till skogssamernas umesamiska dialekt så behövde vissa frågor ibland 
diskuteras grundligare. När ett barnlöst par år 1795 upprättade sitt testamente genom att stadfästa det vid tinget så blev allt 
noggrant tydliggjort genom att ”..dess innehåll ytterligare blifwit på Lappska språket uttolkat”. Dombok Arvidsjaur 1795 
(HLA). 
219 Dombok Arvidsjaur 1732 (HLA). 
220 Dombok Arvidsjaur 1758 (HLA). 
221 Dombok Arvidsjaur 1795 (HLA). 
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Samlingsplatser 

Skogssamernas centrala samlingsplatser i Arvidsjaur var kyrkan, marknaden, tinget, 
byastugan och lappstaden. I lappstaden samlades alla eller delar av skogssamerna 
regelbundet under kyrkoåret, till marknad och ting och för att träffas. En annan typ av 
samlingsplats var renskiljningarna som var knutna till fasta platser där de bästa natur- 
och andra förutsättningar var för handen. En tredje typ av plats var där lappskatte-
landsgrannar och närboende samlades, träffades och/eller arbetade tillsammans (t.ex. 
notfiske eller väghållning). Lappstaden och marknadsplatsen och kyrkan var etable-
rade redan under de första årtiondena av 1600-talet. Det innebär att samerna under 
200 år, alla eller delar av dem, år för år, och vid vissa bestämda tillfällen hade samlats 
i Arvidsjaur.222 Då hade man rådslagit, hamnat i tvister, förlikats, fullföljt tvister, lärt 
ut nya metoder och/eller utbytt erfarenheter om jakten, fisket och renskötseln, disku-
terat den tidens angelägna frågor, skvallrat och festat. Genom praktiska erfarenheter 
kommunicerade skogssamer i sammanhang där man tvistade, förhandlade eller, över-
lade med varandra, överheten, handelsborgare eller nybyggare.223  

Kommunikationsytan överhet, ledning och folk 

Sedan slutet av 1600-talet var kyrkan inriktad på att omvända skogssamerna från he-
dendom till kristendom. Inriktningen åtföljdes av ett generellt sanktionssystem. T.ex. 
kunde präster och skogssamer med kyrkliga förtroendeuppdrag pröva om ett par 
skulle få gifta sig t.ex. utifrån kriterier som om bruden och brudgummen hade en god-
tagbar läskunnighet. Osedlighet, sabbatsbrott, etc. rapporterades till kyrkan av sex-
männen dvs. nämndemännen. Kommunikationen härvidlag blev, i jämförelse med 
annan kommunikation, naturligtvis av ett särskilt slag.  

Skogssamerna lärde sig uppenbarligen att hantera den. En del föräldrar strävade 
målmedvetet efter att lära sina barn att läsa – fick t.o.m. beröm i visitationsprotokoll-
en. Det fanns en stark strävan efter bildning. Socknen anställde år 1748 en läskunnig 
som skulle lära barnen läsa vilket var uttryck för denna strävan i synnerhet då skogs-
samerna fick skicka endast ett barn till Lappskolan i Arjeplog.224  

                                                             
222 Den siffran är förmodligen i underkant då man vid utgrävningarna av gamla kyrk- och marknadsplatsen daterat vissa 
härdar till perioden 1100-tal till 1300-tal (Liedgren 1997, s 50–51). Men det fanns andra typer av samlingsplatser med en 
lokalisering typisk för den tiden. Till denna typ hörde vissa av vägarna in till Arvidsjaurs kyrka. År 1679 skrivs att ”Pastor 
Loci beswärade sig högeligen öfwer dee Lappar som liggie och boo wid Skeleftteå wägen.” då de försummade gudstjäns-
ten i kyrkan i Arvidsjaur. Prästens beskrivning av skogssamerna som en samling har förmodligen att göra med den tidens 
skjutsväsende, att de var så kallade hållappar och ansvarade för transporter av olika slag (dombok Arvidsjaur 1679, RA). 
223 Att byastugan fanns som en särskild samlingsplats framgår av sockenstämmoprotokollet från 1760 då det omnämns att 
byastugan tarvar reparation. Sockenstämmoprotokollen (HLA) innehåller 37 år av lakuner emellan 1754 och 1800. Den har 
inte gått att systematiskt nyttja som källa. Å andra sidan innehåller protokollen information om kommunikationer i sam-
hälls- och kyrkofrågor. Följande åtaganden, uppdrag och plikter hade skogssamerna enligt sockenstämmoprotokollen 
(något som ytterligare underbygger kommunikationsanalysen): Man utsågs till sexmän, dvs. nämndemän och var genom 
det uppdraget även moral- och religionsväktare, kontrollerade läskunskaper, värderade om man skulle få gifta sig, utsågs 
till kyrkvärdar och kyrkvaktare (som bl.a. kontrollerade ”Bogårdsstaket” och ”de dödas ben”). Man fick i uppdrag att delta i 
byggnationer och underhåll av byastuga, tingsstuga, prästgård och hållstugor. Tillkomsten av Arvidsjaur som marknads-
ställe, kyrko- och tingsplats har redovisats tidigare. Se även Liedgren 1997. 
224 Ohring, s 134–135. 
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De kyrkliga ärendena och sockenärendena var nära sammanbundna. Skogssamerna 
som sockenbor bar ensamma upp verksamheterna fram till slutet av 1750-talet då de 
första nybyggarna anlände och gavs plats. Den omständigheten bör ha inneburit att 
kommunikationerna mellan olika parter (statliga företrädare, skogssamer och nybyg-
gare) löpte relativt fritt. I det sammanhanget återfinns inte några substantiella konflik-
ter registrerade vid häradsrätten. Det som förekom var t.ex. förseelser gentemot ord-
ningsreglerna i kyrkan, eller sabbatsbrott. Hur sammanbundna kyrkans och socknens 
ärenden ändå var kan exemplifieras med att till sockenärendet fattigvården samlades 
medel till de fattiga in vid de fyra ”almänna Stor Bönedagar”.225 

Statliga åtgärder och förordningar som kommunikationsobjekt 

Under gudstjänsten lästes nya statliga förordningar och lagar upp från predikstolen.226 
Eftersom samerna besökte kyrkan var annan eller var tredje vecka kommunicerades 
förordningarna säkerligen samerna emellan. Större statliga initiativ som påverkade 
skogssamerna var uppdragandet av lappmarksgränsen under tidigt 1750-tal, upphä-
vandet av det s.k. bottniska handelstvånget år 1766 och förändringar av myntets värde 
år 1776.227 Den enskilda nyheten gav, utöver faktainformation, upphov till/möjligheter 
till diskussioner och värdering över tid skogssamer emellan.  

Till de mer handfasta statliga åtgärderna hörde Nasafjällsbolagets gruvbrytning un-
der den andra perioden dvs. 1770–1810 då nybyggarnas nybyggesinsyning gick via 
Nasafjällsbolaget och skogssamerna i Arvidsjaurbyn knöts till bolagets transportverk-
samhet.228 Bolagets av kronan tilldelade maktbefogenheter kunde också handla om de 
vinterbetesmarker som ”Lycksele Lappallmoge” också ville nyttja men som Nasafjälls-
bolaget satte stopp för eftersom de hade privilegium även på skogarna öster om 
Lappmarksgränsen, i detta fall ett vinterrenbetesområde ”intill Nordsiö by i Skellefteå 
Sochn”.229   

Inre organisatoriska anledningar till kommunikation i samebyn  

Den interna kommunikationen skogssamer emellan i Arvidsjaurbyn kan delas in i två 
delar. Man samarbetade näringsledes. Det näringsmässiga samarbetet bestod främst 
av kollektiva samarbetsobjekt som att fiska i lag, att jaga i lag (björnjakt) eller att ge-
nomföra renskiljningar några gånger per år. Sedan kunde statens företrädare utverka 
påbud att skogssamerna skulle utföra något arbete åt staten eller kyrkan. Det rörde sig 
om arbete för kyrkans räkning, arbete för statens räkning eller särskilda uppdrag i 

                                                             
225 Kyrkoräkenskaper för Arvidsjaur år 1760 (HLA).  
226 Reuterswärd, Elisabeth, 2001, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets 
samhälle, Studia Historica Lundensia, Lund: Lunds universitet, s 45–58. Fördelarna med uppläsning av statliga förord-
ningar var uppenbara. Dels skulle ju folket besöka kyrkan regelbundet, dels behövdes ingen kallelse.  
227 Olofsson, 1974a och 1974b. 
228 Erik Larsson ska skjutsa förnödenheter från Piteå till Nasafjäll ”emot wanlig betalning”. Samtidigt beviljar bolaget 
honom betesrättigheter på kronoallmänningen ”wid och i kring Siöarne Långträsk, Stenträsk och Alpesträsk.”. Dombok 
Arvidsjaur år 1776 (HLA). Se även Bylund, s 139. 
229 Dombok Arvidsjaur 1785 (HLA). 
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egenskap av ombud för skogssamerna i en statlig inrättning (nämndeman vid härads-
rätten).  

Arbete åt kyrkan bestod i nybyggnationer eller underhåll av kyrkobyggnader medan 
arbete åt staten kunde bestå i nybyggnationer eller renoveringar av statliga byggnader 
(t.ex. tingshus eller hållstugor).230 Till skyldigheterna utfärdada av staten hörde 
skjutsplikten, dvs. att med sina renar frakta gods åt staten (prästspannmål), att frakta 
handelsborgarnas varor, tur och retur Piteå, eller att utföra körslor för Nasafjellsbola-
gets räkning. Till skyldigheterna hörde även vinterväghållningen över ditt innehavan-
des lappskatteland231 liksom att bygga och underhålla de s.k. hållstugorna längs med 
vägen. Arbetet för egen näring skapade kommunikation mellan skogssamerna där det 
mesta av sysslorna var likartade år från år. Arbetet åt kyrka och stat däremot var en 
svårare sak att organisera. Det visar sig inte minst i de mål av försummelsekaraktär i 
häradsrätten där samerna var svarandepart.232 Det innebär att den interna kommuni-
kationen för att lösa dessa arbetsuppgifter har varit livlig. Dessutom gav t.ex. skjuts-
ningarna/körslorna rika möjligheter att, ur Arvidsjaurbyns perspektiv vid denna tid, 
inhämta nyheter för vidare distribution, från den stora världen närmare och mer av-
lägset, till skogssamer som ville veta. 

Häradsrätt och kyrka som en kommunikationsyta för skogssamerna 

Så snart en tvist om ett renbete, en delning av ett lappskatteland, en renstöld, en arvs-
tvist, en ersättningsfråga eller ett grovt brott uppenbarades och skulle lösas fanns för-
utsättningar för att ett livligt kommunikationsutbyte satte igång. Parternas mål med 
tvisten var som oftast att söka kompromissa eller förlikas. Om detta vittnar målen i 
häradsrätten där man förliktes in plenum eller att det aktuella målet skjöts upp till 
nästa år då man, inte så sällan, förliktes. För att få en fungerande ordning för förlik-
ningen krävdes ibland att de skogssamiska nämndemännen kopplades in för att lösa 
tvisten. Resultaten av förlikningarna blev naturligtvis också föremål för alla övriga i 
samebyn att vädra, värdera och vidarebefordra.233 Ibland handlade det om arv där 
skogssamen ville förekomma släktingar.234 

                                                             
230 Investeringar bekostades av skogssamerna: Hösten 1738 uppmurades två murar i prästgården. Den skogssamiska 
allmogen uttalade ”…at wilja bistå den kåstnad, som be:te Kyrkioherde låtit giöra”. De upplupna kostnaderna skulle 
insamlas när de ordinarie ”Cronoutskylderne” betalades (Dombok Arvidsjaur 1739, HLA). I anslutning till målet om murars 
uppförande i prästgården år 1738 kom prästerna i lappmarken, genom ett kungligt brev av år 1741 att befrias från skatt. 
Prästerna fick ut årslönen vid årets början så att de skulle kunna upphandla sitt årsbehov på vintermarknaden (Se Haller, 
Elof 1896, Svenska kyrkans mission i lappmarken under frihetstiden, Stockholm: Carlsons Bokförlagsaktiebolag, s 83). Om 
byggnationer eller reparationer utfördes i kyrkan redovisades byggkostaderna i kyrkans räkenskaper: År 1751 brädslogs 
kyrkan och sakristian och lön betalades till tre arbetare som arbetat 2 dagsverken vardera (Kyrkoräkenskaper 1751, HLA). 
231 Dombok Arvidsjaur år 1765 (HLA). 
232 Dombok Arvidsjaur år 1764 (HLA). 
233 Domböcker 1650–1800 (RA och HLA). 
234 I detta mål hade den förutseende, tjugo år innan sin bortgång, gått till prästen som författade en skrift som stadfästes 
vid tinget efter hans död av vilken det framgår att innehållet sytade till att hindra släktingar från att ta för sig mer än vad 
som var lagenligt. Henrik Andersson på Keppejaurs lappskatteland år 1721 för prästen Granberg dikterade skrift inleder 
Henrik med: ”Emedan iag är en siuklig man, kan hända Gud snart nog kallar mig hädan; så will iag hafwa wederbö-
rande arfwingar denna skrift lämnat af min levande mun, at the intet skola skamligt gå och byta min hustru ifrån…”. 
Måhända är dessa rader det närmaste vi kommer uttrycksformer hos en enskild umesamisktalande skogssame i Arvidsjaur-
byn under 1700-talet (Marklund 1985, s 5). 
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Handlade det om grova brott enligt lagen blev domboksprotokollen mer utförliga 
och vittnesmål nedtecknades. Här kommer vi nära inpå den enskilda människan. Som 
när Gunilla Persdotter utom äktenskapet blivit gravid med drängen i prästgården och 
sedan i ensamhet och utan att berätta för någon född barnet som var dödfött. Men för 
en person, sin syster Sara, hade Gunilla anförtrott sin belägenhet. Efter kyrkobesöket i 
slutet av augusti 1776 hade Gunilla följt sin syster Sara en bit på vägen och informerat 
henne om sin graviditet.235 Systerns vittnesmål inför häradsrätten ger oss läsare en 
tidsbild av kommunikationer mellan skogssamer. 

I vissa sammanhang kunde samebyn gå in till häradsrätten med byns synpunkter i 
en särskild fråga eller i en stämning. Exempel på detta är byns synpunkter om alkoho-
len och byns synpunkter på piteborgares framfart.236 Svåra sjukdomar skapade kom-
munikation, oro och anledning till flykt. I ämbetsberättelsen från den 5 augusti år 1791 
skriver församlingens präst Pehr Edin att skogssamerna ”…redan Jultiden nog al-
mänt…” hade flyttat ned på allmänningen till angränsande socknar då det fanns bättre 
renbete där. Ytterligare anledningar till att nästan alla flyttat från församlingen vintern 
1790/91 berodde, skriver Edin, på de ”…odjur, som nog talrikt började wisa sig i i 
granskapet…” och ”…i anseende till en smittosam sjukdom, som äfwen nog allmänt 
utbredt sig ibland dem, hwaraf flere hushåll nästan mangrant warit sjuka och sänglig-
gande…” men också att några personer ”…blifwit döda.”.237  

Benägenheten bland samerna att fly undan smittkoppsepidemier har beskrivits av 
Sköld. Till skillnad från svenskars fatalism inför smittkopporna, uppvisade samerna i 
Jokkmokks, Gällivare och Enontekis församlingar en handlingsförmåga som tog sig 
uttryck i flykt undan sjukdomen.238   

I fråga om familjerättsliga kommunikationshändelser är det giftermål och gifter 
målsmönster som är viktiga. Eftersom ruta-seden var ett undantag hos skogssamerna 
bör det ha resulterat i ett annat 'gifta sig-kommunikationsmönster' än om bruket med 
ruta varit förhärskande.239 Varje gång man besökte kyrka, marknad eller ting kunde 
ungdomarna träffas utan ett 'socialt ruta-tvång'. Man kunde nog gifta sig mera av fri 
vilja och utifrån tycke än på grund av släktmässiga eller sociala regler, vilket borde ha 

                                                             
235 ”… och therunder för henne omtalat att hon warit rådd med barn af drängen Anders Johansson, thet Sara tilsagt sin 
Syster för Husbonden Kyrkioherden Edin omtala.” (Marklund 1985, s 40). I ett mål hade en förutseende, tjugo år innan sin 
bortgång, gått till prästen som författade en skrift som stadfästes vid tinget efter hans död av vilken det framgår att innehål-
let sytade till att hindra släktingar från att ta för sig mer än vad som var lagenligt. Henrik Anderssons på Keppejaurs lapp-
skatteland för prästen Granberg år 1721 dikterade skrift inleder Henrik med: ”Emedan iag är en siuklig man, kan hända 
Gud snart nog kallar mig hädan; så will iag hafwa wederbörande arfwingar denna skrift lämnat af min levande mun, at 
the intet skola skamligt gå och byta min hustru ifrån…”. Måhända är dessa rader det närmaste vi kommer uttrycksformer 
hos en enskild umesamisktalande skogssame i Arvidsjaurbyn under 1700-talet (Marklund 1985, s 5). 
236 I detta mål uttalade samebyn eller som de kallas här, ”allmogen”.  ett tydligt krav på förbud mot införsel av brännvin till 
Arvidsjaurbyn då man funnit att brännvinet: ”…mehra länder sig till skada än gagn kunnandes mycket wähl wara det 
samma förutan,,,”. Dombok Arvidsjaur 1733 (HLA). Detta mål är ett tydligt exempel på ett kollektit aktörsskap: Skogs-
samerna var allvarligt oroade.  År 1713 uppmanades skogssamerna av rådman Höijer att var och en same skulle överlämna 
ett lispund torrgäddor till de personer från nedre landet som uppfört två stugor. Skogssamerna vände sig emot denna 
uttaxering, deras länsman Anders Larsson fick ge efter men först då ”…understodo dee öfrige sig icke längre at neka där-
till”. Men skogssamerna återkom med ärendet till tinget och efter hörande beslutade rätten att överlämna ”…Rådman 
Höijers egenwilliga Opbörd af Allmogen…” till landshövdingen (dombok Arvidsjaur 1713, HLA).       
237 Ämbetsberättelse Arvidsjaurs församling 1791 (HLA). 
238 Till saken hör att dödligheten bland vuxna samer i Jokkmokk, Gällivare och Enontekis kunde vara åtskilligt högre än 
för vuxna svenskar i riket, vilket är en förklaring till samernas i Skölds undersökning vana att fly sjukdomen. Sköld, Peter, 
1997, 'The Escape from Catastrophe. The Saami´s experience with Smallpox in Eighteenth- and Early-Nineteenth-Century 
Sweden', i Social Science History, 21:1: s 11, 12 och 19. 
239 Marklund, 2004, [IV], s 42. Se även Sköld 1998, s 35–37. 
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inneburit att kommunikationerna ungdomar emellan var omfattande och relativt fri 
till formen.240 Överhuvudtaget bör tiden från 1750 och framåt ha varit positiv och 
kommunikationen dem emellan ha varit större och mer mångsidig än tidigare. 

Arvs- och testamentsmål blev allt vanligare mot slutet av 1700-talet. Av alla mål av 
denna typ från 1650–1800 anhängiggjordes 40 procent mellan 1775 och 1800.241 Arv 
och testamentsfrågor hade blivit en fråga som kommunicerades inför häradsrät-
ten/tinget med ett stort antal skogssamer som åhörare eller som förmedlare av in-
formationen till ytterligare personer. Ofta handlade det om att barnlösa par ville säkra 
framtiden för den efterlevande.  

Kommunikationerna mellan kyrka och skogssamer handlade också om kontroll av 
samernas kristna tro. Det var också det yttersta målet för den svenska kyrkans kyrko-
tukt. Målet i riksmåttstock var, att med kyrkans normsystem, fostra alla till goda 
kristna. Det svenska systemet var: ”… ett av de mest utarbetade, sanktionerat av myn-
digheterna och i besittning av rätten att inför socknens organ eller prästen, varna, 
förmana eller straffa dem som inte handlade i enlighet med Guds vilja.”242 Enligt Sun-
din kan den organisatoriska effektiviteten i det svenska systemet endast jämföras med 
den spanska inkvisitionens med den skillnaden att i Sverige var lekmannainflytandet 
avsevärt starkare än i det spanska expertsystemet.243 

Under 1720-talet tillfrågades samerna av prästerna om seitar och trolldom bruka-
des. Prästen i Arvidsjaur och de vid visitationen år 1724 församlade skogssamerna 
svarade enhälligt att de inte kunde nämna någon som praktiserade en sådan synd.244 
Knappt hundra år senare kom skogssamiska lekmän i församlingen i Arvidsjaur att gå 
emot kyrkan och ifrågasätta prästerna och religiösa texter.245 

Skogssamers handelskommunikationer 

I Skogssamernas ekonomiska rum har jag tidigare redovisat handelskontakterna i det 
bottniska geografiska sammanhanget. Allt från Atlantkusten i väster över kuststäderna 
vid Bottenviken till stapelstaden Stockholm utgjorde ett sammanhängande handelssy-
stem. Den kommunikation som där förekom omfattade naturligtvis handelsfrågor men 
även annan information som nyheter, skvaller och hälsningar. Arvidsjaurbyn var i 
fråga om handel eller andra sammanhang allt annat än isolerad.246 Men förbudet mot 
landsköp, dvs. att skogssamen inte fick ta sina varor ut på landsbygden till avsalu utan 
skulle föra dem till marknaden i Arvidsjaur, utgjorde ett hinder för mer förgrenade 
kommunikationsmönster.  

Sedan möttes ju skogssamerna och nybyggarna ändå sinsemellan för att sälja/byta 
sina varor. Bönderna på nedre landet var likaså intresserade av att köpa renkött under 

                                                             
240 Denna fråga bör dock utforskas mera. Det kan vara så att det fanns vissa mönster som skogssamerna följde vilket 
innebar att du som giftasvuxen inte fick välja. En första undersökning skulle kunna fokusera på släktskap, klaner eller 
repetitiva mönster (skogssamerna från X-jaur gifter sig nästan alltid med skogssamer ifrån Y-Jaur och Z-jaur). 
241 Marklund, 2008, [V], s 413. 
242 Sundin, s 80. 
243 Sundin, s 81–82.  
244 Ohring, s 119. Visitationsprotokoll Arvidsjaur, den 18 januari, 1724 (HLA).   
245 Ohring, s 120–121.  
246 Se figur 3, sid 12. 
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vintermånaderna. Vidare hade ju ett icke ringa antal arvidsjaurssamer tagit tjänst hos 
bönderna på nedre landet från 1740-talet och framåt men förmodligen tidigare än så. 
Dessa kontakter kunde nu förnyas när arvidsjaurssamerna vinterflyttade med sina 
renar till nedre landet. Fjällsamerna kunde skogssamerna träffa och utbyta varor, 
tjänster och erfarenheter med åtminstone två gånger per år (flyttningen till nedre lan-
det på senhösten och åter till fjällen under våren). 

Förändrade näringsmönster och kommunikation 

Ju större andel renskötseln blev i skogssamernas näringssammansättning desto större 
blev kraven på att kommunicera. Åren 1750–1800 då renantalet växte och renskötseln 
blir den dominerande näringsformen i Arvidsjaurbyn ökade behovet av att genomföra 
renskiljningar, till exempel för skattelandsinnehavare som var grannar eller låg längs 
med samma flyttstråk ned till vinterbetesmarkerna på nedre landet247. Det nya syste-
met med större renhjordar krävde mer samarbete och mer kommunikation än det 
äldre näringssystemet med en tonvikt på jakt och fiske.248 Tillväxten av renhjordarna i 
Arvidsjaurbyn var framförallt ett resultat av ungsprintarnas arbete. I visitationsproto-
koll från 1750-talet framhåller visitator att de hade det bättre ställt ekonomiskt än 
skattelandssamerna.249 Det innebar naturligtvis att kommunikationerna ungsprintare 
emellan ökade. Rimligen innebar det också att utbytet av nyheter och erfarenheter 
generationerna emellan ökade. Men med den positiva näringsutvecklingen följde 
också en del problem. Till exempel beklagade sig handelsborgarna från Piteå inför 
häradsrätten både 1796 och 1797 om att antalet skjutsrenar som ”...blifwit Lapp All-
mogen ålagd...” för att forsla borgarnas varor till Arvidsjaur var för få.  

Skogssamerna svarade att de skulle ställa upp utifrån överenskomna villkor för er-
sättning för skjutsningarna. De påpekade också att de kunde ställa upp om vissa 
”…trängande omständigheter icke hindra dem”. Varpå häradsrätten gav byalänsman-
nen i uppdrag att kontakta den del av allmogen för vilken skjutsningar skulle vara ett 
mindre besvär.250 Orsaken till detta kommunikationsutbyte om bristen på skjutsrenar 
står antagligen att finna i större renhjordar som tvingade skogssamerna att flytta till 
nedre landets vinterbetesmarker. Till saken hör att det fanns en skogssamisk aversion 
mot skjutsningarna av borgarnas i Piteå varor.251 

 Åren 1651, 1674, 1721, 1746, 1756, 1775, 1784 och 1798 förekommer mål om skötes-
renar vid häradsrätten. För målen från 1600-talet handlar det om ”Cronones Reenar”. 

                                                             
247 Mad begreppet nedre landet avses allmänningstrakter och socknar öster om den på 1750-talet uppdragna lappmarks-
gränsen dvs. gränsen mellan lappmarkerna och böndernas socknar vid bottenvikskusten. Gränsen drogs upp av en av staten 
utsedd kommission som vartefter kallade gränsbor på ömse sidor till samråd allteftersom gränsen fastställdes norrut.  
248 I de jakttvister som behandlades vid häradsrätten under 1790-talet uppkommer det en ny typ av jaktmål. Tvisterna, 
gällande rättigheterna till en fälld björn, är kopplade till en stor förändring nämligen att skogssamerna med sina renar 
befinner sig på nedre landet. Dombok Arvidsjaur 1790–1800 (HLA). 
249 I visitationsprotokollet från 1755 påpekar visitator att ungsprintarna, dvs. unga som saknade eget lappskatteland men 
som med lappskattelandsinnehavarens goda minne hade inrymts på ett skatteland hade det bättre ställt än de gamla lapp-
skattelandssamerna vilket hade noterats när tiondet till prästen skulle avlevereras: ”… wid tijondens aflefwererande, då 
ofta befinnes, at en sådan har fördelaktigare fiske, och större Renmakt, än någon Skattelapp…” (Visitationsprotokoll 
Arvidsjaur 1755: § 9, HLA). 
250 Dombok Arvidsjaur 1796(HLA) och 1797 (RA). 
251 Læstadius 1977b, s 503–512. 
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För målen under 1700-talet är ägarna i nästan samtliga fall handelsborgare från Pi-
teå.252 Det innebär att skogssamerna som renskötare åt ägare utanför Arvidsjaurbyn 
och på ett visst avstånd under en hundrafemtioårsperiod haft ett särskilt kommunikat-
ionsförhållande med ägarna gällande saker som skötseln av renarna, avkastningen 
men också en kommunikation om andra frågor i tiden.  

Detta kapitel är en utgångspunkt för fortsatta studier utifrån ett kommunikations-
perspektiv. Med ett kombinatoriskt tänkande kan spridda informationsdelar föras 
samman. Kommunikationsstudier, med information hämtad ur olika typer av källor, 
kan ge större strukturer eller helheter en högre grad av tydlighet.  

                                                             
252 Målet från 1756 handlar om en bonde i Norsjö, Skellefteå socken, som hade skaffat sig skötesrenar – ett sätt att förse 
sitt hushåll med kött (Marklund 1985, s 13).  
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9. SKOGSSAMERNAS NÄRINGS- OCH SAM-
HÄLLSFÖRÄNDRINGAR – EN DISKUSSION 

Utifrån resultatredovisningen i föregående kapitel kommer skogssamernas samhälle 
1650-1800 att analyseras. Med de olika källorna studerade och summerade och med 
en redovisning av resultaten har vi fått en god inblick i den process som under 150 år 
omformade skogssamernas samhälle. Men det var inte bara skogssamerna som upp-
levde en positiv utveckling.  

Den svenska nationen hade efter freden i Nystad, med några undantag, fått leva i 
fred. Nu inleddes en period av fred och utveckling. Optimismen var stor och de eko-
nomiska framstegen menade en del skulle jordbruket stå för medan andra förordade 
att industrin skulle prioriteras. Tabellverkets tjänstemän ville inte att man skulle 
skulle inrikta sig på olika problemområden. I stället förordade man en totallösning 
som skulle leda till en positiv befolkningsutveckling. Optimismen i Sverige var så stor 
att man förde fram begrepp som ”Landets naturliga styrka”,253 vilken skulle öka om 
man skiftade jordbruksmarkerna, klöv hemmanen, ordnade bättre villkor för de fattig-
aste på landsbygden (inrättande av torp och backstugor) och på olika sätt uppmunt-
rade en befolkningsökning.254  

Men låt oss återvända till den skogssamiska näringsutvecklingen 1650–1800. I den 
följande diskussionen ska ytterligare perspektiv på denna historiska process presente-
ras. När skogssamernas näringsliv, näringsomvandling och sociala förhållanden hade 
undersökts, visade resultaten att plötsliga och kraftfulla förändringar som satte igång 
en övergång till ett nytt stadium i skogssamernas näringsliv inte var en huvudten-
dens.255 Skogssamerna prövade sig fram steg för steg. De satte samman olika stora 
andelar jakt, fiske, renskötsel och binäringar för var och en familj i akt och mening att 
hitta den optimala lösningen. Vilka karakteristika hade denna process? Lappskatte-
landssystemet var sedan länge etablerat. Det handlade om att utbyta information, 
lärdomar och diskussioner i en ekonomisk/social kontext. Även om en stor andel mot 
slutet av sjuttonhundratalet flyttade till nedre landets vinterbetesmarker så var det 
relativt många som var mer av en bofast befolkning med var sitt lappskatteland och en 
näringssammansättning som dominerades av jakt och fiske. Att de sedan under året 
rörde sig mellan kanske fyra till sex boplatser på sitt lappskatteland är ju bekant. 
Lappskattelandsinnehavarna med sina familjer levde i ett geografiskt rum och i en 
social omgivning där relativt täta utbyten av information mellan grannar, nästgran-
nars, släkt och vänner ägde rum under hela året. Man träffades i vardagsarbetet 
ibland, man träffades före och efter gudstjänster, för att betala sin skatt, för att följa 
tingsförhandlingarna eller stå inför skranket och man träffades i lappstaden. Med 
denna korta illustration av mötesplatser ges en inblick i hur pass stationära skogs-

                                                             
253 Sköld, Peter, 2001, Kunskap och kontroll. Den svenska befolkningsstatsistikens historia, Report no. 17 from the Demo-
graphic Data Base, Umeå: Umeå universitet, s 118. Landets naturliga styrka är befolkningens storlek i proportion till dess 
area, Edvard Runeberg, nationalekonom (1721–1802).  
254 Sköld 2001, s 99, 105, 107 och 118–120. 
255 Marklund, Uppsats I–V. 
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samerna ändå var. Denna sedan länge pågående interaktion skogssamerna emellan 
hade också formats organisatoriskt – man hade bland sig utsett vissa förtroendevalda 
att representera sig. Eftersom man levde relativt stationärt fanns, just därför, goda 
förutsättningar för att bejaka förändringar. Man hade sitt lappskatteland att lita till. 
Om en näring gav sämre ett år hade man andra näringar att lita till. En näringsmässig 
framgång för hela samebyn grundades på summan av väl avvägda satsningar hos den 
minsta näringsenheten, familjen.  

Genom det sociala och ekonomiska mönster som var väl inarbetat kunde, under 
andra hälften av 1700-talet, vissa familjer, vissa lappskattelandsenheter ta närings-
mässiga kliv och satsa mera på renskötsel och utöka renhjorden. Andra familjer var på 
väg i samma utvecklingsriktning medan en del stod fast vid den gamla mer fångstin-
riktade näringssammansättningen. Hos skogssamerna återfanns parallella näringssy-
stem där den ena inriktades mot jakt och fiske på det egna lappskattelandet och den 
andra där inriktningen var att utöka renhjorden vilket ledde till att vinterbetet på det 
egna skattelandet inte räckte till varför man flyttade öster om lappmarksgränsen un-
der vintertid men i övrigt nyttjade sitt lappskatteland. Dessa inriktningar var inte sta-
tiska eller manifesta. I stället fanns en elasticitet i att man kunde välje mellan dem och 
över tid tack vare att skattelandet var den huvudsakliga näringsbasen.  

Den skogssamiska näringsutvecklingen formerades under tre perioder, 1650–1720, 
1720–1750 och 1750–1800. Under den första dominerade fiske och jakt medan renan-
talet var blygsamt. Perioden 1720–1750 var en mellanperiod där det stod och väger 
mellan en fångstdominerad näringssammansättning och en med en större andel 
renskötsel (någon enstaka skogssame hade in på 1720-talet en stor renhjord). Från 
1750 påbörjades en utveckling mot större renhjordar, och allt fler skogssamer som 
huvudsakligen ägnade sig åt renskötsel. Man delade lappskattelanden för att säkra 
renbetet när hjordarna växte. Ett större antal (men inte alla) kom att uppleva att vin-
terbetet inom lappskattelandet började tryta varför man under vintern flyttade till 
nedre landets vinterbeten. Den skogssamiska befolkningen ökade markant under 
denna period. De som inte följde med i utvecklingen fortsatte att leva av lappskatte-
landet vilket innebar en fortsatt avsevärd andel fiske i sin familjs näringssammansätt-
ning. Samtidigt med denna positiva näringsutveckling hade skogssamerna skyldighet-
er mot överhet och borgerskap. Ett exempel är att de skulle förse handelsborgarna från 
Piteå med skjutsrenar för att forsla de sistnämndas varor till vintermarknaden i Arvid-
sjaur. Under 1790-talet kom det att leda till att samerna blev instämda inför tinget då 
det fanns för få skjutsrenar för handelsborgarna att tillgå vilket i sin tur rimligen be-
rodde på näringsutvecklingen med vinterbeten som förlades till nedre landet.256 Arv 
och testamenten kan nyttjas som ett analysinstrument för ett givet samhälle bland 
annat för att mäta den ekonomiska situationen. Bland skogssamerna fanns en tydlig 
trend att arvsmålen vid tinget ökade vartefter. Av målen i häradsrätten 1650-1800 är 
15 % från perioden 1650–1699, drygt 33 % från 1700–1749 och drygt 60 % från peri-
oden 1750–1799. Det vill säga antalet mål gällande arv/testamenten ökade i takt med 
att näringarna utvecklades. Att jämföra hushåll som är inriktade på utveckling av 
                                                             
256 Dombok Arvidsjaur 1796 och 1797 (HLA, RA). 
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renskötseln med de som står kvar i en sammansättning där fiske och jakt dominerar är 
ett kommande forskningsobjekt. Ett annat uppslag är att undersöka hur sociala struk-
turer förändras på grund av befolkningsutveckling och utvecklingen av näringarna. Ett 
tredje är en djupstudie av om och hur ivrigt skogssamebyn strävade efter att ge de 
unga skogssamerna tillräckligt med betesområden. Hur antalet rendrängar förändra-
des över tid i Arvidsjaurbyn jämfört med andra bystorheter är ett fjärde. En studie för 
att förstå mekanismerna bakom mönstren för näringskonflikter i områden där lapp-
skattelanden är relativt små jämfört med de relativt stora lappskatteland som in på 
1800-talet tar över de små lappskattelanden är ett femte uppslag. Ett sjätte forsk-
ningsuppslag är skogssamekvinnornas faktiska roll i utvecklingen av skogssamernas 
näringar, övertaganden av lappskatteland, den skogssamiska familjen, bevakandet av 
arv och testamenten, i konflikter utifrån näringsvärderingar/andra värderingar och 
händelser där kvinnor hamnar i konflikt.  

Befolkningen ökade i Arvidsjaurbyn under andra hälften av 1700-talet. Renhjordar-
na växte och plötsliga negativa förändringar kunde övervinnas.257 Som tidigare nämnts 
har teorier om stadier och övergångar varit förhärskande i att förklara förändringar i 
det samiska samhället. I den kunskapsmassan återfinns nyanser om stadier och över-
gångar hos de forskare i Norden som lämnat bidrag till skogssamernas historia. Stadi-
eteorierna om samernas näringsfång över tid kan sammanfattas med att nomadismen 
sprang fram ur fångstsamhället som har värderats som en god tillvaro om man har ett 
gott näringsunderlag att lita till.258 Något förändrar förutsättningarna för fångstsam-
hället och här finns förklaringar som sträcker sig från statliga negativa ingrepp som 
hotade samernas existens över förklaringar om nya ekonomiska möjligheter bort till 
förklaringar om för renskötseln positiva klimatförändringar.259 Vad säger tidigare 
forskning om detta och hur kan en diskussion utifrån ett skogssamiskt perspektiv yt-
terligare belysa deras samhälle? I den fortsatta diskussionen ska vissa perspektiv be-
handlas: statsmaktens roll, fjällsamernas roll, nybyggarnas roll, vilka strategier som 
skogssamerna valde liksom skogssamernas samarbete och samverkan i särskilda 
sammanhang. 

Statens roll 

Var den svenska statens olika uttryck en maktfaktor att räkna med för skogssamernas 
del eller var den av underordnad betydelse?260 Låt oss med ett exempel beskriva hur 
                                                             
257 T.ex. den drastiskt minskade efterfrågan av renskinn till den svenska armén efter skotten i Halden 1718 och fram till 
och förbi 1750-talets Pommerska krig. En annan prövning under 1750-talet var de rensjukdomar som drabbade byn. Kanske 
var de en första indikation på en ökning av renhjordarna från ett fåtal och att man därvidlag bland skogssamerna inte var 
medvetna om att sjukdomar drabbar hjordar av detta slag om de samlas på fel sätt t.ex. vistades på ett och samma ställe för 
länge (klövsjukdom var en av 1750-talets rensjukdomar). Källa: Landshövdingarnas riksdagsrelationer (Lappmarken) 
1760–1762.  
258 Lundmark 1982, s 30. 
259 Lundmark 1982, Hultblad, Ingold, Kvist och Krupkin. 
260 Man får hålla i minnet att skogssamerna under en stor del av året var spridda på sina skatteland. Det är under vintertid, 
i synnerhet i januari, som statens arm nådde samerna med ting och uppbörd. Att för statens ombud nå dessa samer under 
sommartid var förenat med för stora ansträngningar i ett väglöst land. Dvs. den största delen av året var samerna isolerade. 
Dock fanns ett undantag. Kyrkan gjorde under 1700-talet stora ansträngningar för att se till att samerna med jämna mellan-
rum kom till kyrkorna - de samer som bodde närmast kyrkorna oftare. I kyrkorna lästes nya kungl. förordningar etc upp 
från predikstolen. I denna avhandling har statskyrkans kristnande av skogssamerna inte behandlats. Dock finns följande 
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statens maktutövning mot samerna kunde formas. I Lennart Lundmarks avhandling 
har statens roll i fjällsamernas i Lule lappmark övergång från fångstsamhälle till ett 
nomadiskt samhälle undersökts. Bland forskningsresultaten är kanske förklaringen av 
övergången till nomadism den viktigaste. Orsaken står att finna, menar Lundmark, i 
de statliga åtgärder som genomfördes i Lule lappmark under slutet av 1500-talet och 
början av 1600-talet. Femtonhundratalets skinnhandel med Vasakungarnas ombud 
utgjorde den kommande krisens utgångspunkt därför att den medförde en befolk-
ningsökning som egentligen översteg det befintliga fångstsamhällets resurser att föda 
sin befolkning dvs. staten skapade en näringskris i det dåtida fjällsamiska fångstsam-
hället. När sedan staten från början av 1600-talet tog ut livsmedel som skatt blev kri-
sen tydlig. Parallellt hade staten också ordnat egna stora renhjordar med samer som 
renskötare. Hjordarna bestod till största delen av hanrenar som tagits i skatt från sa-
merna. Men det medförde att andelen vajor i samernas egna hjordar ökade vilket var 
gynnsamt ur avkastningssynpunkt och, enligt Lundmark, påskyndade utvecklingen 
mot nomadismen som var fullt utvecklad i början av 1670-talet.261  

Hur kunde övergången till nomadism äga rum under så kort tid? Lundmark menar 
att förutsättningen för det låg i skatteomläggningen i början på 1600-talet. Staten kom 
med den att ta ut mer livsmedel än vad som fördes in. I och med att den fjällsamiska 
befolkningen under 1500-talet, tack vare skinnhandeln med kronan, vuxit bortom 
fångstsamhällets ramar var krisen ett faktum. Skinnhandeln kom också att minska 
varför samerna den vägen förlorade inkomster. För samerna återstod därmed ett val, 
nämligen att öka mängden föda genom att gå in i en matproduktion baserad på no-
madismen. Mot slutet av sextonhundratalet hade fjällsamernas nomadism vuxit sig 
stark. Lundmark konstaterar att källmaterialet är tunt och att han därför ytterligare 
måste ”bekräfta dess trovärdighet” i avhandlingen.262 Han kom i avhandlingens sam-
manfattande diskussion att återkomma till att nomadismen initierats just under kriså-
ren 1600-1620. Om förändringen av sammansättningen mellan olika grupper av 
skattedragare konstaterar Lundmark att trots att skattetrycket skärptes från 1607 så 
fortsatte antalet skattande samer att öka fram till 1615. Det berodde, enligt Lundmark, 
på att många unga med endast en åttondels mantal i skatt tillfördes skattelängderna. 
Det innebar att befolkningsökningen fortsatte under några år innan tillförseln av nya 
skattande understeg antalet rymda och döda.263 Lundmark hade undersökt mantals-
utvecklingen 1605-1620 och funnit att antalet skattelappar i stort sett var oförändrat, 
att antalet skattelappar med fullt mantal minskat något och de med ett ½ mantal eller 
mindre ökat på samernas med fullt mantal bekostnad.264  

                                                                                                                                                                 
källor om denna sak: Utifrån ett Kungl. Maij:ts brev till tinget i Arvidsjaur år 1687 tillfrågas församlingen om ”…någon 
widhskeppelse medh offrande och Steen- sampt Träägudars tillbediande, finnas Skulld i denna församblingh?”. Försam-
lingen svarade: ”dhe allesammans iständigt neekade hwilket och deras Pastor Wällärde H:r Daniel Offerdalinus medh 
dem Contesterade...”(dombok Arvidsjaur 1687, RA). I vistationsprotokollet från 1724 (det enda från 1720-talet) kommer 
frågan om skogssamerna i Arvidsjaur församling använder sig av ”…Seijtar el:r Sten Gudar”. Svaret formulerades: ”..ei eller 
wiste Pastor och andre af församblingen någon namngifwa, som nu för tijden till en sådan synd och Superstition skall 
wara brottslig och rycktbar.” (Vistationsprotokoll för Arvidsjaur 1724 (HLA). Vid tinget i Arvidsjaur år 1730 förbjöds 
skogssamerna att använda ”…så kallade spåtrummor” (Dombok Arvidsjaur 1730 (HLA).  
261 Lundmark 1982, s 172–173. 
262 Lundmark 1982, s 134. 
263 Lundmark 1982, s 139. 
264 Lundmark 1982, s 139–142. 
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Utifrån föreliggande resultat från Arvidsjaurbyn 1650-1800 förefaller utvecklingen i 
Lule lappmark 1600–1620, med fler skattedragare med lägre skatt, ha sin orsak i att 
det var de yngre fjällsamerna som etablerade sig. De blev en stark utvecklingsfaktor 
och ur krisen föddes, tack vare de yngre samerna, nya lösningar för fjällsamerna. Här 
finns ett generellt mönster värt att forska vidare om; dvs. hur ett mindretal i ett fångst-
samhälle, seminomadiskt eller nomadiskt dito i motgången samlar sig och skapar kraft 
för att alla ska kunna överleva.  

Phebe Fjellström invände mot resultaten i Lundmarks avhandling bl a om tidpunk-
ten för nomadismens genombrott i Lule lappmark. Fjellström menade att fjällsamer-
nas nomadism inträdde under 1500-talet och kanske tidigare än så. Vidare påpekade 
hon att nomadismens genombrott inte kom plötsligt utan tog två-tre generationer att 
genomföra. Fjellström kritiserar Lundmarks position att staten genom sitt agerande 
skapar en kris som under något årtionde i början av 1600-talet utlöste nomadismens 
genombrott.265 Åkerman kommenterade Lundmarks resultat med att fjällsamerna 
snarast hade varit offensiva i att komma sig ur krisen i början på 1600-talet. Han me-
nade också, precis som Lundmark själv påpekade, med utgångspunkt i skogssamernas 
under lång tid utvecklade halvnomadiska näringsfång, att det med dem som studieob-
jekt kanske skulle vara lättare att förklara övergången till nomadism.266 Utifrån resul-
taten i föreliggande avhandling kan följande reflexioner göras: Om staten dominerade 
vissa frågor som t.ex. skatteuttag behöver det inte innebära att samerna för egen del 
inte hade en uppfattning om hur de skulle möta statliga initiativ eller andra frågor i 
sitt vardagsliv.267 Kan det tänkas att det förekom ett växelspel mellan statliga initiativ 
och en motkraft som kan kallas "byainitiativ"? På grund av statens ökade uttag av fö-
doämnen, som skapade en födobrist, tvingades samerna, enligt Lundmark, att skapa 
större renhjordar vilket innebar en övergång till rennomadismen.268 Ett av Åkermans 
argument för att fjällsamerna var offensiva var ju att befolkningen ökade under den 
aktuella perioden.269  

I föreliggande avhandling återfinns exempel på statligt inflytande såväl som ett 
skogssamiskt agerande. Statens mer stundliga inverkan på skogssamerna fanns vid 
tinget och i skatteuppbörden. Men skogssamerna i Arvidsjaur hade nämndemannama-
joritet vid tinget, de möttes för att jämka lappskattelandsskattesatserna, de hade ett 
socialt och ekonomiskt nätverk eftersom de var relativt bofasta, de träffades regelbun-
det till ting marknad och kyrka men de blev också föremål för husförhör och visitat-
ioner av präst och prost.270 Å andra sidan har det belagts att skogssamerna led ekono-
miskt av att deras skinnhandel med svenska armén upphört efter 1718, att man ge-
nomled en kris under 1740-1760 där fattigdom, rensjukdomar, en stor dödlighet bland 
                                                             
265 Fjellström, Phebe, 1985, Samernas samhälle i tradition och nutid, Stockholm: Norstedts, s 71. Sköld har behandlat 
frågan om när övergången till rennomadism inträffade genom att behandla diskussionen som uppstod och utvecklades 
mellan Fjellström och Lundmark (Sköld 1993, s 31–52). 
266 Åkerman, Sune, 1996, 'Bondesamhälle och samesamhälle under senmedeltid och tidig nyare tid', i Att leva vid älven, 
Baudou, Evert (red), Umeå: Umeå universitet, s 163–164.  
267 Petrus Læstadius har berättat om samernas byaorganisation. Han nämner att lapplänsmännen hade en laglig domar-
makt och att samerna hade haft en byarätt som dock en häradsdomare i Arvidsjaur, från andra hälften av 1700-talet, lyckats 
lägga ned (Læstadius 1977a, s 346–347 och Læstadius 1977b, s 311).  
268 Lundmark 1982, s 134. 
269 Åkerman, s 164. 
270 Ohring 1920, s 137. Bergling s 244–245 och 295–310.  
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vuxna och en stor utflyttning av fattiga skogssamer till kusttrakterna ägde rum. Efter 
det kom de stärkta ur krisen, ungsprintarna gick i täten för en intensifierad renskötsel 
och befolkningen ökade. Även om vi kan konstatera paralleller med Lule lappmark 
under 1600-talets början visar resultaten i denna avhandling att skogssamernas egna 
initiativ var starkare än de statliga initiativen. Staten värderade inte skogssamernas 
näringar som särskilt viktiga, men de kom inte heller att förbjuda skogssamers egna 
initiativ. Staten hade dock genomfört strukturella åtgärder som formade och fast-
ställde den administrativa enheten Arvidsjaurbyn. Byns karakteristika geografiskt, 
språkmässigt och näringsmässigt omfattande enbart skogssamer skulle komma att 
underlätta för skogssamerna i deras ansträngningar att utveckla sina näringar. 

Det agrara intåget 

När man i vetenskapliga sammanhang avhandlat det skogssamiska samhället har det 
ofta varit som en sidoaspekt av forskning om fjällsamerna. Samma förhållande har 
gällt forskning om nybyggarnas kolonisation.271 Gustaf Göthe hade i sin avhandling 
från 1929 ambitionen att ge ett heltäckande perspektiv på den av finnar dominerade 
koloniseringen av Ume lappmark. Göthe behandlar konflikterna mellan samer och 
nybyggare. Statliga utredningar, beslutsgångar inför beslut, plakat och förordningar 
redovisas utförligt.272 Dock saknas en sammanfattande analys av hur det kunde bli så 
att skogssamerna av nybyggarna manövrerades bort från Uhmeåbyn, belägen i de 
östra delarna av skogslandet (motsvarande nuvarande Lycksele kommun).273 Dessa 
skogssamer tvingades västerut in mot förfjällsterrängen i Ume lappmark (nuvarande 
Storumans kommun).274 I Arvidsjaurbyn, grannbyn i norr, kom skogssamerna att 
utveckla näringarna och befolkningen ökade. Den samebyn finns kvar idag.275  

Varför blev ovan nämnda skogssamebyars utveckling under sjuttonhundratalet så 
olika? Det bör ha handlat om avsevärda skillnader i näringsutövning hos de nybyggar-
na som bosatt sig i respektive sameby. De finska nybyggarnas näringsformer låg när-
mare skogssamernas näringar och utgjorde därmed ett större hot mot skogssamerna i 
Uhmeåbyn. De verkar också ha haft en stark bindning till äldre skogssamiska närings-
former med fiske som huvudnäring, vilket då gav dem sämre förutsättningar att mobi-
lisera i innovativ riktning dvs. utveckla renskötseln. Ytterligare forskning behövs för 
att kunna förklara skillnaderna i skogssamernas varierande framgångar i Uhmeåbyn 
och Arvidsjaurbyn men också i Jokkmokks- och Sjokksjokkbyarna norr om Arvid-
sjaurbyn och i Åhselebyn söder om Uhmeåbyn.276  Eftersom finnar utgjorde en så 
markant andel av nybyggarna i Ume lappmark är det naturligt att fortsätta med Hel-
                                                             
271 Göthe, Bylund och och Hultblad. 
272 Göthe, s 267–399, 408–414 och 400–439. 
273 Nuvarande Lycksele kommun. 
274 Marklund 2000, [III], s 73 och Marklund 2004, [IV], s 5. Norstedt har i kartform illustrerat denna skogssamiska 
befolkningsomflyttning där nybyggare tagit över vissa områden t.ex. vindelälvsdalen. Just för den älvdalen kan man inte 
undgå att nämna att den finska kolonisationen av Ume lappmark spelat en stor roll. Se Norstedt, s 51, Gothe, Richard, 1948, 
Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken och Jämtland, Stockholm: Författarens förlag, s 140–142 
och Egerbladh, Ossian, 1966, Örträskfinnarnas ättlingar, Ur lappmarkens bebyggelsehistoria IV, Umeå: Bokförlaget 
Botnia. 
275 Marklund 1999, 2000, 2004 och 2008.  
276 Detta gäller också för skogssamerna i Åsele lappmark i söder och i Lule lappmark i norr.  
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mer Tegengrens avhandling. Han redovisade i sin studie typologin för näringslivsför-
ändringar i Kemi och övriga finska lappmarker från 1600-tal och in i 1800-talet277 När 
vi jämför finska nybyggare i Ume och Kemi lappmarker har de det gemensamt att de 
med sitt näringsliv (erämarkskulturen) tar över markerna från samerna.278 Utifrån 
Tegengrens resonemang kan en del teoretiska perspektiv formuleras. Till exempel 
avseende konkurrensen med skogssamernas näringar och eventuella skillnader mellan 
finska nybyggare i olika delar av de svenska lappmarkerna liksom jämförelser mellan 
finska och svenska nybyggare. Det teoretiska antagandet blir då att eftersom närings-
sammansättningen hos finska nybyggare låg närmare den skogssamiska än svenska 
nybyggares tvingade det fram näringsmässiga och/eller territoriella reträtter för skog-
samernas del. Nybyggarna i Ume lappmark (jfr dagens Lycksele kommun) tog över 
flertalet lappskatteland från skogssamerna. En stor del av dem var finska nybyggare. 
Ny forskning om dessa nybyggares förmåga att ta över lappskatteland kan då jämföras 
med utvecklingen hos skogssamernas i Pite lappmark möte med svensktalande nybyg-
gare där det fram till år 1800 handlade om en parallellitet i näringarna mellan nybyg-
gare och skogssamer. Markanvändningsstudier utförda av skogsvetare/naturvetare om 
bonitet, etableringstid för nybyggena, avkastning av gröda, odlingsmetoder skulle ge 
en del fakta som underbyggde resultaten.  

I Hultblads avhandling behandlas samernas och nybyggarnas näringar i Jokk-
mokk.279 Hans forskningsresultat gällande skogssamerna i Jokkmokk är viktiga. I av-
snittet om renskötselns uppsving och tillbakagång betonade Hultblad fiskets roll: 
Fram till 1700-talets mitt var fisket avgörande och renskötseln av mindre betydelse. 
Enligt Hultblad hade det sin grund i att utbudet på betesmarker var större än efterfrå-
gan medan utbudet på givande fiskevatten understeg efterfrågan. Grunden för dessa 
resultat var studiet av olika typer av näringstvister, mellan skogssamer, som behand-
lats vid tinget i Jokkmokk. Men från 1700-talets mitt befann sig skogsrenskötseln i 
tillväxt vilket innebar att efterfrågan på betesmarker ökade. Antalet betestvister mel-
lan skogssamer ökade medan dito tvister om fisket avtog.280 Parallellt med denna ut-
veckling i skogstrakterna fortsatte fjällrenskötselns från 1600-talet eller tidigare ex-
pansion.281 Hultblad ansåg vidare att anledningen till den skogssamiska renskötselns 
senare utveckling berodde på en klimatfluktuation som skulle ha gynnat renbetestill-
gången först under mitten av 1700-talet. Dock reser Hultblad själv en del tvivel om 

                                                             
277 Fångstnäringsinriktade samer jagade vildrenen för hårt vilket gav finska nybyggare möjligheter att etablera sig i de 
vildrensfattiga områdena. Foderfångsten var avgörande viktig för att vidmakthålla beståndet av kor. Med hjälp av sina 
tamrenar forslades höet hem från de avlägset belägna utängarna. Tamrenarna utgjorde samtidigt en köttreserv. Samerna 
sökte då nya vildrensrika områden att jaga i där viltet tog slut. Finska nybyggare tog över område efter område. En del 
samer som hade förlorat sin jaktbaserade näringsbas blev, med de finska nybyggarna/grannarna som exempel, själva 
nybyggare. Med det större innehavet av tamrenar tog de finska nybyggarna över skogssamernas gamla marker. De finska 
nybyggarna nyttjade renarna för hemkörning av utmarkshö till sina kor. Sammantaget ledde det till att den ursprungliga 
samiska fångstsamhällesbaserade kulturen i Kemi lappmark försvann. Skogssamerna flyttade till Finnmarken eller blev 
nybyggare. De finska nybyggarna kom ibland att anställa kvarvarande skogssanmer som renskötare till sina ökande ren-
hjordar. Därtill kom inflyttandet av svenska samer från Kautokeino till Kemi lappmark (Tegengren, s 114–115, 135–136 och 
151-154). 
278 Norstedt, s 51. Kartan visar vilka lappskatteland som togs över av nybyggare. En stor del av dessa var finska dito. 
279 Under perioden 1650–1700, med Lappmarksplakaten 1673 och 1695, gavs enligt Hultblad, s 160–163, förutsättningar-
na för att de första nybyggena insynades i Jokkmookks socken. En knappt tiotal nybyggen, ofta med finska nybyggare som 
initiativtagare, etablerades fram till år 1700.     
280 Hultblad, s 141. 
281 Hultblad, s 58–62 och 124–127 och 141. 
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den orsaken.282 Hultblad diskuterade också det han kallar nomadismens differentie-
ring283 som handlade om att effektivisera näringslivet med ökade försörjningsmöjlig-
heter som resultat. Att nybyggarna konkurrerade med samerna om jakten och fisket 
var den faktor som, enligt Hultblad, var avgörande för att skogssamerna i Jokkmokk 
skulle ta steget i riktning mot en höjning av produktiviteten. Samerna tvingades effek-
tivisera sin hushållning. Därmed kunde de också försörja en större befolkning, något 
som skogssamerna strukturellt löste genom att dela lappskattelanden.284 Hultblad 
konstaterar att det är vid 1700-talets slut som skogsrenskötseln i Jokkmokks socken 
hade sin största utbredning.285 Här föreligger skillnader mot förhållandena i Arvid-
sjaurbyn. Där var näringstvister mellan skogssamer och nybyggare, med några undan-
tag, inte så vanliga fram till 1800. Det berodde framförallt på att den förste nybygga-
ren kom så sent som 1757. Till Jokkmokk kom de redan under 1600-talet och just pe-
rioden 1750-1800 ökade antalet nybyggen starkt i Jokkmokk. I Arvidsjaur kom den 
stora ökningen av nybyggen efter år 1800. I Jokkmokk grundades 7 nybyggen av sa-
mer mellan 1750 och 1800.  I Arvidsjaurbyn insynades det första nybygget av en 
skogssame år 1799.286  

Det fanns yttre likheter med Arvidsjaurbyn men orsakerna till dessa grundas på 
olikheter. I Jokkmokk var konkurrensen mellan nybyggare och samer det som tving-
ade skogssamerna att effektivisera rennäringen. Men för Arvidsjaurs del handlade det 
om att unga skogssamer visade vägen framåt (effektivisering) medan delar av den 
äldre generationen var nöjda med en seminomadisk renskötsel med starka inslag av 
fiske som försörjning (vilket inte gav samma incitament för förändring). Parallellt 
hade nybyggesrörelsen i Arvidsjaur inte vuxit så stark som i Jokkmokk. Konkurrensen 
om knappa resurser mellan nybyggare och samer i Jokkmokk ledde till att samerna 
effektiviserade genom att vara offensiva (delning av lappskattelanden).  

Resultaten i denna avhandling visar att de skogssamer i Arvidsjaur som gick i spet-
sen för utvecklingen av renhjordarna fram till år 1800 inte var utsatta för konkurrens 
från nybyggare som deras fränder i Jokkmokk var. Men samma mönster för effektivi-
tet nämligen att dela lappskattelanden förekom frekvent i Arvidsjaur. Så medan for-
merna för hur man ökar produktiviteten (dela lappskatteland, öka renhjordarnas stor-
lek) är generell behöver den inte vara knuten till en särskild konkurrenssituation – det 
kan vara andra faktorer som igångsätter dessa processer. Parallellt med en utveckling 
för att öka renhjordarna visade Hultblad med förtjänst hur det i de östra delarna av 
Jokkmokks socken förekom att den näringsmässiga tyngdpunkten för enskilda skogs-
samer kunde skifta från renskötsel till fiske och åter till renskötsel men också att den 
östra delens lappskatteland över tid kom att försvinna.287 Denna relativt frekventa 
fram och tillbaka-rörelse är en komplicerande faktor, viktig att väga in när det gäller 

                                                             
282 Hultblad, s 141–142. 
283 Hultblad, s 142. 
284 Hultblad, s 120, 122. 
285 Hultblad, s 144. Koncentrationen av renhjordar på färre händer är enligt Hultblad en process som startar under arton-
hundratalet. 
286 Hultblad, s 161–163 och 168. År 1800 brukades 33 nybyggen och 1850 brukades 111 nybyggen i Arvidsjaur, se Bylund, s 
82.  Förste samiske nybyggaren anlade Släppträsk på lappskattelandet Släppejaur år 1799. Se Marklund 1990, s 43–44. 
287 Hultblad, s 143–144. 



 

70 

näringsförändringar hos skogssamerna under denna tid – förändringar kunde gå åt 
båda hållen. Det gjorde dem också mindre sårbara men å andra sidan sänkte det tak-
ten i det skogssamiska näringskollektivets offensiva förändringar. De näringsmässiga 
återtågen i vissa delar av en sameby är också intressant för fortsatt forskning i många 
avseenden.  

Erik Bylund kom i sin avhandling att framförallt kartlägga nybyggarnas intåg. 
Bylund behandlade även stridigheter mellan samer och nybyggare. Fisketvisterna, 
jämfört med betestvister och anläggandet av skogseld (betesbrännor), var den allvar-
ligaste konflikttypen mellan de två. Bylund konstaterade vidare att samerna, genom 
rättsväsendets domar, in på 1800-talet fick ge vika för nybyggarnas intressen. Å andra 
sidan kunde samerna om de kunde påvisa behov av renbetesmarker få stöd hos myn-
digheterna hävdade Bylund.288 Om lappskattelanden konstaterade Bylund att de, de 
jure, inte innebar något hinder för kolonisationen. Inte heller hade skogssamerna 
kunnat förhindra nybyggesanläggningar inom skattelandens gränser. I Arjeplog däre-
mot hade innehavarna av lappskatteland kunnat försvara dessa genom att skattelands-
innehavare ofta insynade nybyggen och således betalade såväl lappskatt som nybygg-
gesskatt, vilket gjorde det lättare att freda sitt skatteland emot nybyggare.289  

Bylund avhandlade noggrant nybyggarnas konflikter med samerna. Däremot tog 
han inte upp konflikterna skogssamer emellan. Föreliggande avhandling är, till skill-
nad från Bylunds, inriktad på en analys av skogssamernas interna näringstvister dvs. 
fiske-, jakt- och betes-/lappskattelandstvister. Förutom ett antal fisketvister290 var 
konflikterna med nybyggarna för få fram till år 1800 för att vara en avgörande mot-
kraft när skogssamerna skapade större renhjordar men också ökade i befolkning.291 

Omkring 1695 fanns drygt 30 skattebetalare på Arvidsjaurbyns lappskatteland vil-
ket innebär att befolkningen var cirka 150 personer. Deras skatteland omfattade ett 
område som var 10 x 6 mil. För att försörja befolkningen räckte det med att ägna sig åt 
fiske och jakt. Detta förhållande varade fram till frihetstidens inledning. Efter freden i 
Nystad år 1721 kom befolkningen vid Norrlandskusten att växa. Vissa söner fick bli 
nybyggare och flyttade då ofta västerut in i landet. Under 1750-talet drogs lappmarks-
gränsen upp vilket innebar att kustbönderna inte längre fick fiska väster om lapp-
markgränsen – något som de hållit på med sedan åtminstone 1500-talet. Det innebar 
att de förlorade en viktig livsmedelskälla vilket i sin tur ökade trycket på kusthemma-
nens söner att söka ny mark som nybyggare i lappmarkerna.  

Det ökande antalet renar i renhjordarna kan ha sin orsak i en stegvis ökad efterfrå-
gan på renkött hos nybyggare och kustbönder. Tyvärr har denna marknad inte lämnat 
några spår efter sig i källorna (piteborgarna hade handelsmonopol och s.k. landsköp 
fick inte förekomma). Det är en förklaring till varför renskötseln ökade i betydelse just 

                                                             
288 Bylund, s 262. 
289 Bylund, s 263. 
290 Bylund, s 231–236. Ett par årtionden in på 1800-talet tvingades skogssamerna att flytta från skattelandssjön 
Tjaktjejaur (Lappträsket). Orsaken är att nybyggarna i Lappträsk får tillstånd att sänka sjön för att få mera arealer för 
höbärgning.  
291 Av de tvister mellan skogssamer och nybyggare som Bylund redovisar äger i stort sett alla rum efter 1800 (Bylund, s 
217–254, 262).    
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vid denna tid.292 En andra skulle vara skogssamers ambitioner att utveckla renskötseln 
vilket innebar att de kunde öka sin befolkning som i sin tur medförde att de behövde 
fler renar. Den tredje förklaringen skulle vara en kombination av förklaringarna 1 och 
2.  

Skogssamerna och den fjällsamiska expansionen 

Inom ramen för denna avhandling var det viktigt att klarlägga om det förekom betes-
konflikter eller andra konflikter mellan fjällsamer och skogssamer vid de förras höst- 
och vårpassage över skogssamiska lappskatteland. Kulmen i fjällsamernas i Lule 
lappmarks nomadism ägde, enligt Kvist, rum åren 1720 till 1790 därför att renbestån-
det då nådde sin maximala nivå utifrån då tillämpade renskötselmetoder. Endast yt-
terligare flyttningar ner i kustlandets bondeskogar kunde förändra detta.293 I Kvists 
analys av fjällsamerna i Lule lappmark fokuserade han på frågan om näringskollision-
er mellan den fjällsamiska nomadismens expansion och skogssamernas vinterbetes-
marker. Han konstaterade att konkurrensen mellan samer först måste ha visat sig där 
eftersom vinterbetena utgjorde flaskhalsen för fjällsamerna.294 När jag applicerade 
Kvists hypotes om fjällsamernas vinterbetestvister nere i skogssamiskt område stämde 
det väl på lappskattelandet Vuorbejaur i Arvidsjaurbyns sydvästra hörn.295 I samebyn i 
övrigt var beteskonflikterna med fjällsamer fåtaliga.296 Vuorbejaursamerna stämde 
fjällsamerna från Ume lappmark inför sin egen häradsrätt i Arvidsjaur men också in-
för häradsrätten i Lycksele i Ume lappmark i mål som handlade om betestvister och 
jakttvister.297 Men det förelåg skillnader mellan lappmarkerna. I Jokkmokk, konstate-
                                                             
292 Om samarbetet mellan skogssamer och nybyggare se Bylund, s 259–261. Nybyggarna betonar år 1802 vikten av skogs-
samernas ”understöd med födoämnen”. 
293 Kvist, s 47. Observera att Kvists undersökningsperiod var 1760–1860 till skillnad från denna avhandling som behandlar 
perioden 1650–1800. Att fjällsamernas näringsliv var inriktat mot renskötsel finns belagt i prästrelationen skriven av 
Rheen (Rheen, Samuele, 1983, 'En kortt Relation om Lapparnes Lefwerne och Seder, wijd-Skiepellsser, sampt i många 
Stycken Grofwe wildfarellsser', i Berättelser om samerna i 1600-talets Sverige, Kungl. Skytteanska samfundets handlingar 
27, Umeå: Skytteanska samfundet, s 19), Lundius, s 11, Högström, s 84–85, Læstadius 1977a, s 218–220, Ruong 1944, s 95–
97, Ruong 1945, s 154–170, Ruong 1954, s 277–278, Hultblad, s 54, 58–68.  
294 Kvist, s 48. I Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800 genomfördes en studie på Hultblads domboksexcerpter, se 
Marklund 1999b, [II], s 40–41. Den visade att av de tio målen hade 8 uppstått mellan skogssamerna i Sjokksjokksbyn och 
samer från Loktebyn i Pite lappmark. Målen handlade om betes- och gränstvister på en och samma gång.  Konflikter mellan 
fjäll- och skogssamer i Jokkmokks socken, å andra sidan, hade ”avtalats bort”.  Kvists bedömning av fjällsamisk expansion 
stämmer väl överens med resultaten för Vuorbejaur (inkl angränsande lappskatteland i Ume lappmark, väster om Vuorbe-
jaur). Konflikterna sträckte sig från 1701 fram till 1770-tal (Marklund 1999b, [II], s 47–51). 
295 Marklund 1999b, [II], s 39–41 och 52. Konflikterna mellan fjäll- och skogssamer undersöktes längs skogssamernas 
västgräns emot fjällsamerna i Lule, Pite och Ume lappmarker. De visade att den största andelen konflikter i Lule och Pite 
lappmarker ägde rum i den sydligaste delen av resp lappmark. Varför blev det så? En tänkbar anledning torde vara att när 
skogssamernas näringsliv dominerades av jakt och fiske, före 1700, utgjorde gränserna mellan Lule och Pite lappmarker 
respektive Pite och Ume lappmarker allmänningar för bl a jakt och det berodde på att gränserna utgjordes av vattendelarna 
mellan de älvar som utgjorde den aktuella gränsen. När de nordligaste fjällsamernas i en lappmark renskötsel växte så att 
vinterbetesflyttningar öster om de egna lappskattelanden blev nödvändiga så valde de, bl. a. för att undvika konflikter, en 
flyttväg norr om den egna lappmarkens skogssamer in på allmänningen mellan lappmarkerna. Det kan också förhålla sig så 
att skogssamer utan lappskatteland, efter lappskattereformen 1695 fick skatteland emot allmänningarna där gränserna inte 
var tydliga. Jämför dock målet från 1705 mellan innehavarna av lappskattelanden Moskosele och Lomträsk, käranden, och 
deras motpart från Sjokksjokk i Lule lappmark där kärandena av rätten får fastslaget att deras lappskatteland sträcker sig 
”½ mijhl Nårr om Pitheå Älf” (dombok Arvidsjaur 1705, HLA). 
296 Marklund 1999b, [II], s 59. Här var konflikterna mellan fjäll- och skogssamer de enda näringskonflikterna eftersom 
nybyggarnas kolonisation av Vuorbejaurlandet påbörjades först under 1800-talets första decennium. 
297 Jfr tabell 2 i Marklund 1999b, [II], s 45. Kvist påpekade att betestvister vintertid på skogssamernas skatteland skulle bli 
en ”flaskhals”, se Kvist, s 48. Det anmärkningsvärda med vuorbejaursamerna är deras starka vilja att föra frågan till tinget 
vilket i deras fall innebar att de t.o.m. gjorde sig omaket att stämma fjällsamerna inför tinget i Lycksele trots att frågan, de 
jure, skulle ha avgjorts vid tinget i Arvidsjaur.   
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rade Kvist, förekom 15 mål om betestvister mellan fjällsamer och bofasta. Han menar 
att det lilla antalet tvister visar att någon allvarlig markanvändningskonflikt inte före-
kom.298 När den fjällsamiska vinterbetesexpansionen in i Arvidsjaurbyn summeras var 
den kraftfull men inte speciellt konfliktfylld med undantag för Vuorbejaurlandet. I 
Lule lappmark kom allianserna mellan fjäll-och skogssamer, bland annat i form av 
giftermål, att ta loven av kommande konflikter men giftermålen formade andra nä-
ringsmönster än de som skogssamerna i Arvidsjaur skapade.299  

Fjällsamernas intrång på vuorbejaurlandet innebar att samerna fick årliga inblickar 
i den renskötsel som fjällsamerna bedrev. Men förskjutningarna i sammansättningen 
av vuorbejaursamernas näringsliv hade också sin grund i inre processer.300 Man får 
anta att Vuorbejaursamerna var medvetna om statsmaktens bedömning av och argu-
mentation för den fjällsamiska 1700-talsexpansionen (fjällsamerna var de enda som 
hade kraften att bedriva renskötsel varför skogssamerna därför borde övergå till att 
bruka jorden).301 Kvist gick igenom beskattningen av lappskattelanden med frågan om 
den grundades på lappskattelandens juridiska ställning eller på reninnehavet. Han 
kom fram till att lappskattelandens rättsliga ställning försvagades då reninnehavet 
blev den styrande faktorn för vad den enskilde skulle betala i skatt.302 I Arvidsjaurbyn 
var, fram till 1800, arvsprincipen vid överlåtelser av lappskatteland den förhärskande. 
Det innebär att lappskattelanden fortfarande utgjorde basen för skogssamisk närings-
utveckling med en utvecklingstakt anpassad till deras steg-för-stegtänkande. Vidare 
undersökte Kvist om det fanns ett samband mellan utveckling av nomadismen bland 
fjällsamerna och en ökad social differentiering. Enligt honom fanns ett direkt samband 
mellan en utveckling mot nomadism och en ökad social differentiering. Han kunde 
visa att renarna koncentrerats på allt färre händer. Samtidigt återspeglades den eko-
nomiska differentieringen inte i giftermålsmönstret.303 Motsvarande tydliga differen-
tiering återfanns inte bland arvidsjaurssamerna fram till 1800.  

Därför kan man konstatera att även om skogssamerna påverkades av fjällsamerna i 
sitt sätt att bedriva renskötsel så genererades inte differentierande följdeffekter under 
de första femtio åren av expansion av skogssamisk renskötsel (nästan två generation-
er). Är dessa avhandlingsresultat generella - att ekonomiskt differentierande föränd-
ringar hos urfolk kommer en avsevärd tid efter genomförda näringsförändringar - eller 
är de skogssamiskt specifika? Den frågan tarvar ytterligare forskning där man, med 
hjälp av, en multivariat analys undersöker hur den påverkan som statsmaktens regle-
ringsorienterade prioritering av renskötseln som enda näringsform påverkade arton-
                                                             
298 Kvist, III, s 130. 
299 Hultblad har lämnat uppgifter om socio-ekonomiska allianser mellan skogs- och fjällsamer i Jokkmokk där de förra 
ofta är initiativtagare till giftermål. Dessa allianser bidrar till att undanröja uppkomsten av konflikter orsakade av fjäll-
samernas renhjordar när de korsar skogssamernas lappskatteland. Se Hultblad, s 143. I Arvidsjaurbyn förekom, med ett 
undantag, inga giftermål med fjällsamer, Marklund 2004, [IV], s 44–45. Hur det förhöll sig med detta i Ume lappmark 
återstår att undersöka. Längs med Arvidsjaurbyns västgräns förekom, Vuorbejaurlandet undantaget, endast en konflikt 
med fjällsamer, se Marklund 1999b, [II], s 52. I detta gränsområde talades olika samiska dialekter, pitesamiska respektive 
umesamiska (Korhonen 1982, s 169) och endast en tvist antyder att språkskillnader inte var en anledning till oenighet.  
300 Marklund 1999b, [II], s 60. 
301 Marklund 2008, [V], s 414–415. 
302 Kvist, s 38–40 och Kvist, IV, s 20. Hülphers anför t.ex. för Ume lappmark att skatten räknades "..på landen och inne-
hafwarena alt efter som Lapparne innom sig dem dela..". Se Hϋlphers, Abraham, A:son, 1922, Samlingar til en Be-
skrifning öfwer Norrland – Lappmarken, femte samlingen, 3 bandet, Stockholm: Norstedts, s 34. 
303 Kvist, s 43.  
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hundratalets närings- och befolkningsutveckling på de skogssamiska lappskattelan-
den. 

Skogssamiska strategier 

Skogssamernas inre ekonomiska och sociala förändringar är en viktig del i avhand-
lingen. I arbetet med källorna och tolkningar av dessa har det visat sig att de i grunden 
består av seriella val över tid för den enskilda familjeenheten som tillsammans med 
alla de andra familjenheterna utgör skogssamebyn.304 Skogssamerna har upplevt erfa-
renheter, motgångar, medgångar och nya erfarenheter och dessa processer har format 
deras strategier.305 I strategierna ingick att varje familj utformade det egna lappskatte-
landets sammansättning av näringar. I uppsatserna III och IV; Några teoretiska 
aspekter vid studiet av skogssamiska lappskatteland och Några närings- och sociala 
frågor hos skogssamerna 1650–1800 behandlades frågan om generationsstrategier. 
Resultaten visade att de lappskatteland där man hade en befolkningsökning var det 
också många giftermål medan andra lappskatteland kännetecknades av tillbakagång 
eller stagnation i befolkning och antal giftermål. De förstnämnda lappskattelanden var 
de expansiva. Företrädare för dessa lappskatteland gick i spetsen för utvecklingen av 
renskötseln mot större hjordar och blev in på 1800-talet tongivande i processen med 
att slå samman lappskatteland. Giftermålsmönstren, relaterade till lappskatteland och 
befolkningsökning, kan tolkas som att skogssamerna formade strategier för utveckl-
ing.306 Samma mönster kan spåras i ökningen av antalet skattebetalare, fördelningen 
av lappskattelandsskatten och ökningen av lappskattelandstvister vid tinget. Parallellt 
med denna strategi för utveckling kom en del av Arvidsjaurbyns skogssamer att stå 
kvar i en mer seminomadisk näringssammansättning där jakt och fiske var viktiga 
näringar tillsammans med en liten renhjord. För den kategorin var det inte utveckling 
som gällde, utan snarare ett mer statiskt näringsliv.  

Om vi för en stund blickar ut mot det cirkumpolära området så har Anatoly Khaza-
novs och Igor Krupniks forskning om urfolken i Sibirien en del resultat av intresse för 
denna avhandling. Khazanov har, i ett återblickande perspektiv, värderat sin egen 

                                                             
304 I vissa skeden av avhandlingsarbetet har dialogen med meddelare, Bruno Stenberg och Lars-Anders Larsson i Malå 
sameby, varit viktiga när man ville göra jämförelser mot deras kunskaper för att få insikter, utöver källorna, om skogs-
samernas samhälle 1650–1800. När den informationen lagts samman med vad meddelare födda på 1800-talet har haft att 
berätta har insikterna om de skogssamiska näringarna ökat (Se Drake och Ruong 1944, 1945 och 1954). Ett första exempel 
är skogssamernas metod att, på den högslätt som Arvidsjaurbyn geomorfologiskt utgör, hålla reda på sina renar genom att 
lära sig allt om deras instinkter. Ett andra exempel är att försörjningen av den egna familjen är mycket viktig. Ett tredje är 
deras strategiska insikt om att den avgörande principen för samebyns renskötare och familjer är att man löser sina interna 
konflikter och håller samman. 
305 En av motgångarna för Arvidsjaurbyn, som den uppfattades av byalänsman och skogssamiska nämndemän, var den 
olaga brännvinsförsäljningen till arvidsjaurssamerna. Det förekommer mål vid häradsrätten där skogssamerna som kollek-
tiv tydligt deklarerade att de var emot försäljning av brännvin (Dombok Arvidsjaur 1733, HLA). Inte i något fall, där någon 
instämts inför häradsrätten för försäljning av brännvin, är en skogssame svarande (Dombok Arvidsjaur 1700–1800, HLA). 
En ingående studie av brännvinsfrågan och skogssamerna under denna tid är en viktig kommande forskningsuppgift.  
306 Ett exempel på samiska strategier i Jokkmokks socken var inriktningen mot giftermål mellan skogssamer från Jokk-
mokksbyn och fjällsamer som i öster gränsade mot Jokkmokksbyn. Strategin bestod, enligt Hultblad, i att skaffa sig be-
tesarealer längs med flyttvägarna via giftermål med skogssamer. Mellan 1751 och 1780 var andelen för giftermål mellan 
skogs- och fjällsamer av alla Jokkmokksbyns giftermål 9,68 % (3 av 31 giftermål). Mellan 1821 och 1880 var 21 av 41 gifter-
mål eller 51,22% enligt den ordningen. Jfr Hultblad, s 143. 
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forskning.307 Khazanov betonar värdet av forskningsuppgiftens mål i förhållande till 
analytiska verktyg och metodologiska tillvägagångssätt: 

In this book the reader will find some classifications and typologies which were accepted by some 

scholars and criticized by others. I did not expect anything else, and I would like to stress again that 

definitions, categories, typologies, and classifications should never become the end of a study, or a 

purely semantic exercise. They are only its analytical tool, reflecting somewhat the methodological 

approaches undertaken. Their value depends not so much on their precision, which is almost always 

disputable, but on how adequately they serve the specific goals of the investigation.308 

Khazanovs tydliga markering av den konkreta undersökningens värde ger oss en me-
todologisk ingång: Metoden för att genomföra en konkret undersökning och nå dess 
mål, får t.ex. inte övertrumfas av klassifikationer.  

Stadieteorin har varit behjälplig men inte helt förklarande i arbetet med denna av-
handling. Resultaten visar att den ensam inte håller måttet för att analysera och för-
klara skogssamernas näringstransition. Det är viktigt att hålla sig till undersökningens 
mål, att söka förklaringar till förändringar av skogssamernas samhälle och inte låta 
definitioner, kategorier, typologier och klassifikationer, som istadieteorin, vara över-
ordnade undersökningens mål. Med Khazanovs vunna insikter blev det tydligare att 
stadieteorin inte var tillräcklig.  

Igor Krupnik påpekar i sin modell att det sibiriska 1700-talet kom att präglas av 
renhjordarnas plötsliga tillväxt och att den uppträdde samtidigt över hela den väldiga 
eurasiatiska kontinenten (vars västliga flank utgörs av Skandinavien). Enligt Krupnik 
spreds den inåt från kontinentens västra och östra ändar.309 Orsaken stod att finna i 
generella ekologiska förändringar och sociala och historiska faktorer som varierade 
lokalt. Tamrenhjordarnas tillväxt under sjuttonhundratalet förklaras av att i perioder 
av kallare klimat sker en tillväxt av renhjordarna. Till de sociala faktorer som bidrog 
till tillväxten av tamrenhjordarna nämner Krupnik en ökad social stratifiering, en ökad 
individualism och en ökad rysk efterfrågan på rentransporter. Som ett följd av den 
positiva utvecklingen ökade befolkningen.310 I Krupniks modellkonstruktion ingår 
ekologiska, sociala och historiska variabler. Målet för Krupnik är att kunna visa resul-
tat i form av en multivariat helhet.  

Det skogssamiska näringslivet kännetecknades av till renskötseln kompletterande 
näringar. Renskötseln var inte så dominerande som hos fjällsamerna. I uppsats V, 
Skogssamernas ekonomiska rum, visades att handeln var en för de flesta skogssamer 
relativt viktig inkomstkälla för att byta till sig varor. Men den var av ömsesidig bety-
delse eftersom handelsborgaren bytte till sig eftertraktade varor producerade av skogs-
samerna. Till resultaten i samma uppsats hör hur viktigt hantverket, som ett komple-

                                                             
307 Khazanovs verk Nomads and the Outside World färdigställdes i Moskva på 1970-talet. Manuset kom på olika vägar till 
Cambridge där det trycktes 1984. Khazanov emigrerade från Sovjetunionen 1985. När boken ånyo skulle tryckas skrev 
Khazanov ett nytt förord där han redovisade en del tankar som hade mognat, bland annat om att klassifikationer och typo-
logier är underordnade undersökningens mål. 
308 Khazanov, s xxxii. 
309 Krupnik, s 175. 
310 Krupnik, s 162–170, 178–180. 
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ment till övrig näringsverksamhet, var. Undersökningen av skogssamerna följde till 
det yttre Krupniks metod om att forma ett multivariat objekt. Sedan har vare sig Kha-
zanov eller Krupnik undersökt de sibiriska folken i deras eventuella roller som aktörer 
t.ex. utifrån ett maktperspektiv.  

Israel Ruong tillhör en av de främsta forskarna i att studera och tolka skogssamer-
na. Han koncentrerade sin forskning på det samiska samhällets näringslivsformer och 
använde sig ofta av meddelare/traditionsbärare. I artiklar som Studier i lapsk kultur i 
Pite lappmark och angränsande områden, Om renmjölkningen på sydlapskt område 
och Något om den gamla skogsrenskötseln i Arvidsjaur socken, har han gett viktiga 
bidrag till förståelsen av de olika renskötselformerna och deras koppling till olika na-
turtyper. Om skogssamerna i Arvidsjaur avgav Ruong en tydlig deklaration om den 
viktiga och centrala roll som de hade och har i det skogssamiska området: 

Föreliggande lilla uppsats skall behandla ett litet typiskt område i Arvidsjaurs socken, som av gam-

malt är skogslapparnas land par préferénce. Denna socken jämte angränsande delar av av Jokk-

mokks och Malå socknar är ännu idag det genuinast skogslapska i hela vårt land. … I Arvidsjaur ger 

däremot även språket vittnesbörd om, att lapparna där under avsevärd tid måste ha levat skilda från 

de av sina stamfränder, som tala centrallapska dialekter och som äro och ha varit de egentliga bä-

rarna av den fjällapska renskötselkulturen icke blott i våra dagar utan även så långt tillbaka man kan 

följa de historiska källorna. Den ursprungliga renskötseln i Arvidsjaur har visserligen försvunnit och 

ersatts med en ny, ett öde som den för övrigt delar med de andra ursprungligare renskötselformerna 

i hela vårt land men ännu kan man genom utfrågning av äldre personer bland de renskötande sa-

merna i Arvidsjaur bilda sig en rätt klar och detaljerad bild av densamma, sådan den tedde sig på 

1880- och -90-talen, innan den definitivt upphörde och ersattes med den nuvarande. Att denna 

renskötsel var av gammalt datum framgår av att mina meddelares uppgifter synnerligen väl över-

ensstämma med den skildring, som den bekante Petrus Læstadius ger i sin Journal av Arvidsjaur-

lapparnas renskötsel i början av 1800-talet.311 

Hänvisningarna till språkets roll är viktiga i sammanhanget. Att Ruong med hjälp av 
sina meddelare kunde spåra skogssamiska näringsformer tillbaka till början av 1800-
talet är ett, ur metodisk synvinkel, viktigt resultat. Ruongs forskningsresultat har, via 
1800-talets meddelare, skapat en bro in i 1700-talets näringsformer. Ruong har i ett 
flertal artiklar sökt härleda "den gamla renkonsten" som föregår den nomadism som vi 
känner den idag (den marknadsanpassade).312  

I uppsatsen Studier i lapsk kultur i Pite lappmark går Ruong in i en djupare analys 
av renskötseln före år 1800. Skogssamernas näringsformer kännetecknades enligt 
Ruong, av att jakten och fisket spelade minst lika stor roll som renskötseln. Mjölk-

                                                             
311 Ruong 1944, s 92–93. Skogssamernas årscykel beskrivs i Petrus Læstadiuś Journal som en halvnomadisk hushållning 
där jakt och fiske är lika viktiga näringsbidrag som renskötseln. Vid den tiden, 1830-tal, vinterflyttar skogssamerna öster 
om lappmarksgränsen, till nedre landet, med sina renar (Læstadius 1977a, s 220–222). Læstadius lämnar ingående be-
skrivningar av fiskarlapparna. Han menar att de är en del av den skogssamiska populationen som vid något tillfälle, av 
någon olycklig anledning, har förlorat sin renhjord (Læstadius 1977a, s 213–215 och 435–439). 
312 Ruong, av samisk börd, hade vuxit upp i terrängen mellan de stora sjöarna Hornavan och Rappen/Tjeggelvas i Ar-
jeplogs kommun. Hemmet, Harrok, låg i skogslandet invid lågfjällen. Hans forskningar bestod i fältstudier där meddelare 
som hade upplevt, eller fått återberättat om, den seminomadiska näringsformen. Ruong kom tidigt att använda sig av 
historiemetoden Oral History. 
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ningen, som en del av den skogssamiska renskötseln, hade sin grund i att renhjordar-
na hölls små. Hjordarnas relativa litenhet innebar att kvinnorna tidvis kunde sköta 
hjorden (arbetsfördelningen mellan kvinnor och män var uppenbarligen en norma-
tiv/sanktionerad arbetsordning för att optimera födoproduktionen). Under dessa pe-
rioder kunde männen jaga och fiska. Skogssamernas köttbehov tillgodosågs genom 
jakt medan tamrenarna uteslutande eller nästan uteslutande nyttjades som lockrenar, 
dragdjur och till mjölkning. Först när hjordarna började bli större och jaktens och 
fiskets näringsandelar minskade började även männen mera intensivt ägna sig åt sköt-
seln av hjorden, allt medan även kvinnorna fortfarande i mycket stor utsträckning 
deltog i skötseln. Desto mer intensivt var kvinnornas renskötselarbete för de skogs-
samer som hade mindre renhjordar, ty med smärre hjordar följde med nödvändighet 
en starkare inriktning på mjölkproduktion.313 I Om renmjölkningen på sydlapskt om-
råde fokuserar Ruong på de näringsgeografiska förutsättningarna för olika former av 
renskötsel: 

Den viktigaste skillnaden mellan skogsrenskötsel och fjällrenskötsel är av näringsgeografisk art. 

Fjällrenskötseln har nämligen utvecklats till monokultur i långt högre grad än skogsrenskötseln; 

medan fjällappen huvudsakligen eller uteslutande lever och måste leva av sin renhjord, har skogs-

lappen alltid haft betydande binäringar, såsom jakt och fiske och på senare tid gårdsbruk. Denna 

skillnad torde ha varit starkast accentuerad under 1700- och 1800-talen.314  

För att ytterligare understryka sin tes om att geografin, dvs. de olika lokalernas mer 
eller mindre naturliga förutsättningar för mono- eller polykulturer, slår Ruong fast att 
ju längre söderut i det samiska området man kommer (med en oförändrad höjd över 
havet) desto mindre yta omfattas av fjällvegetation. Det innebär, att de av skogen be-
tingade naturtillgångarna och naturmiljöerna här spelat en relativt stor roll för 
renskötselns utformning även i fjälltrakterna.315  

Slutligen söker Ruong också fastställa vilka analysredskap man kan använda sig av 
för att fastställa en samisk närings karaktär (t.ex. fjäll- eller skogsrenskötsel). Han 
anger fyra viktiga faktorer: I. De använda betesmarkernas utbredning, läge och all-
männa karaktär. II. Flyttningarnas frekvens och längd. III. Vallning och vallningsint-
ensitet. IV. Graden av bofasthet.316 Ruongs metod att kombinera sina kulturgeogra-
fiska och språkstudier av skogssamerna med att fråga ut sina skogssamiska meddelare 
bar frukt (jfr Oral History). Redovisningarna av innehållet i en näringsform för en viss 
tidsepok liksom näringsförändringar mera i nuet är beskrivna utförligt och med insikt. 
I redovisningarna av denna kombinatorik mellan dåtid och nutid kommer perspektivet 
med samen som aktör fram.317 Israel Ruong är den forskare som lagt grunden till en 
forskningsrelaterad förståelse för skogssamernas näringar och näringsomvandlingar. 

                                                             
313 Ruong 1945, s 180–183. 
314 Ruong 1954, s 277–278. 
315 Ruong 1954, s 278–279. 
316 Ruong 1944, s 96. 
317 Det jag saknar hos Ruong är att han de facto hade möjligheten att fråga samebyns ledning om aktörsperspektivet, dvs. 
hur man samarbetade medlemmarna emellan och vilka samarbetsform man hade i organisationen. Hursomhelst kom inte 
Ruong att redovisa frågor av denna art.  
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Skogssamernas utvecklingsmetod, steg-för-stegmetoden, är möjlig tack vare den 
mängd olika näringar/binäringar som skogssamen har tillgång till. Den teoretiska 
ansats som Ruong står för handlar om att ett folk på en bestämd yta, under förutsätt-
ningen att den arealen kan föda ett antal människor över tid, kommer att hitta nä-
ringsformer som passar och att de, steg för steg, är förmögna att förändra/utveckla 
sina näringsvillkor.  

Aspekter på eller spår av skogssamiska strategier kan sökas i arkeologin såväl som 
forskningsrönen om skogssamerna i närtid. Ingela Bergman undersökte fångstsam-
hället i dess tidiga stadier, såsom det avspeglas i det arkeologiska materialet 5200 BC - 
400 AD. Undersökningsområdet utgjordes av Pite, Skellefte- och Laisälvarnas sjösy-
stem från fjäll över förfjäll, ned i skogslandet fram till Arvidsjaurs sockens västra del. 
Ett av hennes mest intressanta resultat är att den dåtida befolkningen vid bl.a. Stora-
van, vid övergången till folkvandringstid, flyttat från strandbundna boplatser till 
boplatser invid större och mindre vattendrag: Valet av boplatstyp kan relateras till 
förändringar i näringsformen. Vid den tiden ägde också en övergång från fisk till ren 
som basresurs rum318  

Kjell-Åke Aronsson undersökte i sin avhandling vissa skogssamiska kärnområden i 
Arvidsjaur som t.ex. Östra Kikkejaur och Lambur (lappskatteland i Arvidsjaurbyn). 
Med hjälp av pollenanalyser kom författaren fram till att den skogssamiska pastoral-
ismen inleddes vid tiden för Kristi födelse. Ett starkare vetenskapligt belägg från Ar-
vidsjaurdelen av undersökningsområdet föreligger från järnålder/tidig medeltid. 
Aronson kunde vidare visa att pastoralismen expanderade under 1700-talet.319 Arons-
sons värdering av resultaten för tiden före 1700-talet kan vara en antydan om en lång 
tidsserie av skogssamiska val.  

Hedman har studerat ett antal boplatser belägna i Arvidsjaurs och Arjeplogs kom-
muners skogsland och kommit fram till att fynd från vikingatid, medeltid och nya ti-
den har påträffats vid härdar på en och samma boplats. Det innebär, enligt Hedman, 
att boplatserna nyttjats kontinuerligt från yngre järnålder in i nya tiden. Dock har inte 
alla kolprover analyserats.320 Hedman menar vidare att resultaten pekar mot att en 
strukturell förändring av boplatsmönstret från sjöstrand till ”…långt inne i skogen…” 
har ägt rum från vikingatid och framåt.321  

Nina Karlsson kom, i sin avhandling om resursutnyttjande i den skogssamiska Ar-
vidsjaurbyn fram till att antalet människor/boplats var lågt. Karlssons resultat är in-
tressant utifrån denna avhandlings perspektiv då det skulle kunna styrka ett longitu-
dinellt fakta om fördelning av människor över arean eller annorlunda uttryckt; antalet 
personer/ lappskatteland är av mycket gammalt ursprung där man, i så fall, tidigt 

                                                             
318 Bergman, Ingela, 1995, Från Döudden till Varghalsen: En studie av kontinuitet och förändring inom ett fångstsamhälle 
i övre norrlands inland, 5200 f. Kr–400 e.Kr., Studia Archaeologica Universitatis Umensis 7, Umeå: Umeå universitet, s 
201–203. 
319 Aronsson 1991, s 99–100.  Mulk ifrågasätter Aronssons påstående att ett pastoralt samhälle skulle vara för handen före 
1000-talet. Mulk menar att fångstsamhället är den förhärskande näringstypen fram till Nya tidens början (Mulk, Inga 
Maria, 1994, Sirkas: Ett samiskt fångstsamhälle i förändring Kr.f.–1600 e.kr, Studia Archaeologica Universitatis Umensis 6, 
Umeå: Umeå universitet, s 242–56). 
320 Hedman, Sven-Donald, 2003, Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster bland skogssamer 
700–1600 AD, Studia Archaeologica Universitatis Umensis 17, Umeå: Umeå universitet, s 83.   
321 Hedman, s 229. 
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valde strategin att sprida ut sig med ett tänkbart syfte, att överleva. Vidare kommer 
Karlsson fram till slutsatsen att det finns fog för att i det arkeologiska materialet påstå 
att renskötseln tog fart under 1700-talet.322  

Renskötseln i äldre tider har också studerats utifrån skogliga karakteristika. Tor-
björn Josefsson har, genom att studera skogsområden som inte varit föremål för 
kommersiell avverkning, undersökt skogslokaler där samerna fällt träd för att under-
lätta för renarnas vinterbete (trädens lavar).323 Området som studerats ligger i Pite 
älvdals förfjällsterräng med dess karakteristiska tallskogsförekomster. Det finns an-
ledning att uppmärksamma betydelsen av denna skogliga forskning. Idealet skulle 
vara ett samarbete mellan den skogliga forskningen och historieforskningen. I denna 
avhandling har metoden varit källforskning ned på individnivå följt av aggregeringar 
av individer i akt och mening att studera olika sidor av den skogssamiska näringsom-
vandlingen. Med källorna som bas kan en historisk-skoglig pilotstudie genomföras på 
ett lappskatteland där betestvister, betesintrång och nybyggarkonkurrens kombineras 
med studier om dess skogliga resurser där ett resultat kunde vara att formulera nya 
forskningsfrågor.324  

Den svenska statens samepolitik 1885–1971 har ingående redovisats av Patrik 
Lantto. I den är bl.a. kontakterna mellan skogssamer och lappfogde/stat fram till nutid 
behandlade. En för denna avhandling viktig fråga är om man kan återfinna äldre 
skogssamiska karakteristika så nära vår nutid. Lantto visar att den skogssamiska ren-
näringen till en början framställdes som negativ jämfört med renskötselns generella 
utveckling.325 Vid sekelskiftet uttryckte lappfogden Hultin stor oro över skogssamer-
nas strategiska val att skaffa sig småjordbruk. Därmed hade de övergivit den första 
betingelsen för all verklig renskötsel nämligen att följa sin renhjord hela tiden. Hultins 
slutsats blev att skogssamerna antingen skulle övergå till fjällrenskötsel eller ”helt 
överge näringen” uttalanden som resulterade i att skogssamerna i Arvidsjaur ”…kände 
sig illa behandlade av lappfogden och klagade på hans tjänsteutövning.”326 In på 1910-
talet fanns i statliga utredningar som var inne på att skogssamernas marker skulle 
övertas av fjällsamer från de nordligaste samebyarna eftersom de skulle tvångsförflytt-
tas söderut då deras betesmarker i Norge skulle komma och kom att stängas för dem. 
Men utredarna av denna fråga menade att skogsrenskötseln kunde bibehållas: En ny 
bedömning av skogssamernas näringar började slå rot bland statliga tjänstemän även 
om just länsstyrelseföreträdare i Norrbotten fortfarande var negativa.327 Skogssamer-
na hade i slutet av Första världskriget valt företrädare i arbetet med formandet av en 
samisk riksorganisation. I början av tjugotalet menade företrädare för Malå skogs-

                                                             
322 Karlsson 2006, s 152–159. 
323 Josefsson, Torbjörn, 2009, Pristine Forest Landscapes as Ecological References. Human Land use and Ecosystem 
Change in Boreal Fennoscandia, Acta Universitatis Agricultural Sueciæ 2009:77, Faculty of Forest Sciences, Umeå: Swe-
dish University of Agricultural Sciences, s 32–33. 
324 T.ex. i pilotstudien om lappskattelandet Vuorbejaur redovisas hur fjällsamer, på sin vinterbetesväg till nedre landet, av 
landinnehavaren fick tillstånd att uppehålla sig på en trakt benämnd Gwotogo. Med den historiska källan som grund kan 
man belägga att såväl landinnehavaren som genomfarande fjällsamer nyttjade olika delar av Vuorbejaurs betesmarker. 
Jämför Marklund 1999b, [II], s 49. 
325 Lantto, Patrik, 2012, Lappväsendet, Miscellanous publications no. 14, Vartoe – Centre for Sami Research, Umeå: Umeå 
universitet, s 52. 
326 Lantto 2012, s 110–111. 
327 Lantto 2012, s 178–179. 
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sameby att förslag skulle skickas till dem i förväg så att de skulle kunna lämna mer 
genomtänkta synpunkter. In på 1950-talet hade saker och ting förändrats och statliga 
företrädare framhöll skogsrenskötseln som ett föredöme vad gäller organisation och 
lönsamhet.328 Skogssamerna genomförde själva en näringsförändring från intensiv 
renskötsel med renmjölkning till en extensiv dito kompletterad med småjordbruk. Här 
känner vi igen skogssamernas val av strategier i det att de inte lägger alla ägg i en korg, 
utan tvärtom skapar sig binäringar. Trots att mycket kraft läggs emot dem från stat 
och från fjällsamiskt håll viker de inte undan utan stretar framåt för att slutligen på 
1950-talet, av företrädare för den svenska staten, bli erkända som föredömen för sina 
renskötselmetoder. Det handlade om att skogssamerna valde en väg framåt som gav 
resultat – en givande strategi.329  

Och nu till ett annat sätt att analysera, diskutera och tolka skogssamernas närings-
strategier. Ostroms teori om allmänningar grundades på ett flertal studier av andra 
forskares undersökningar av geografiska områden, allmänningar eller samfälligheter, 
där en näringsmässig resurs, för en definierad och avgränsad mängd individer, var 
gemensam. Ostroms definition av vad en Common Pool Resource (CPR), eller Gemen-
sam resurspool, lyder: 

Termen 'gemensam resurspool' syftar på ett naturligt eller människoskapat resurssystem som är så 

stort att det blir dyrbart (men inte omöjligt) att hindra potentiella förmånstagare från att erhålla de 

fördelar som följer av att det utnyttjas.330 

Tillträdet till en gemensam resurspool kan begränsas till en enda individ eller eller ett enda företag 

eller till flera individer eller grupper av individer som använder resurssystemet på samma gång.331  

Utifrån definitionen blir det intressant att pröva Ostroms teori mot resultaten i ett 
historiskt samhälle som skogssamernas 1650-1850.332 Ostroms teori bryter av mot hur 
den stadieinriktade forskningen undersökt och värderat samiska samhällen genom 
historien. Exempel på detta är att de förklarats vara: stadierelaterade (inkl övergångar 
dem emellan), fångstsamhällen, seminomadiska eller nomadiska samiska samhällen 

                                                             
328 Lantto 2012, s 224, 228–229 och 310–312. 
329 På tal om strategier kan det här vara på sin plats att redovisa vad mina meddelare har att säga om den intensiva 
renskötseln med renmjölkning efter sekelskiftat 1800/1900, kalvöverlevnadsfrågan och försäljningen av renkött. På tal om 
strategier kan det här vara på sin plats att redovisa vad mina meddelare har att säga om den intensiva renskötseln med 
renmjölkning efter sekelskiftat 1800/1900, kalvöverlevnadsfrågan och försäljningen av renkött. Lars Stenberg, Västra 
Kikkejaur, berättar att renmjölkningen upphörde därför att fler renkalvar överlevde samtidigt som efterfrågan på renkött 
hade ökat. Det var under denna tid som skogssamerna skaffade sig kor. Bruno Stenberg (†), Malå sameby berättade, på 
temat kalvarnas överlevnad under vintern, att en årskalv tyr sig till rentjurarna som gräver fram bete åt årskalvarna medan 
vajorna, som då bär på kalv, är mer egennyttiga om betet. Om renköttsförsäljning berättade Bruno att i Malå såldes, under 
första hälften av 1900-talet, renkött av bl.a. Brunos pappa Frans Stenberg. Hans kunder var handelshuset Bergström (som 
köpte hälften) medan den andra hälften köptes av hemmansägare i de äldsta byarna i socknen (Fårträsk, Lainejaur etc). 
Kanske hade man i dessa byar alltsedan nybyggena togs upp (1760–1770) haft för vana att köpa renkött av skogssamerna. 
Jämför Marklund 2008 [V], s 377–378, där ett resonemang om denna förmodade men dolda köttmarknad redovisas. 
330 Ostrom 2009, s 64. 
331 Ostrom 2009, s 65. Om definitionen i originalutgåvan på engelska se Ostrom 1990, s 30. 
332 Ostrom själv menar att hennes teori inte går att applicera på gårdagens historiska allmänningar, se Ostrom 2009, s 155. 
Man får anta att Ostrom hade en kunskap om källor i USA.  Undersökningar av denna avhandlings källmaterial och resultat 
är vägda mot Ostroms allmänningsteori. Källäget är fullgott varför en första studie av Arvidsjaurbyn som en allmänning 
enligt Ostroms teori ska kunna genomföras. 
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beroende av bofasta eller som samhällen formade av nationalstaters stora påverkan på 
dem.333  

Ostroms avsikt med teorin om Allmänningar är att den ska bidra till utvecklingen av 
en empiriskt baserad teori om självorganiserande och självstyrande former av kollek-
tivt handlande.334 Skogssamernas samhälle, med Ostroms teori applicerad på deras 
verklighet 1650-1800, skulle kunna vara ett exempel på ett urfolks självorganiserade 
självstyre. Om hittills i avhandlingen presenterade teorier om samernas historiska 
samhällen med stadier och övergångar dem emellan är vertikalt ordnade så är 
Ostroms teori horisontellt ordnad. Den ger utrymme för nya kunskaper om det skogs-
samiska samhällets strukturer. Arvidsjaurbyn, med cirka 35 skattedragande skogs-
samer, med definierade gränser, med avgränsning mot andra byar och med ett i käl-
lorna belagt system för att hantera gemensamma frågor, är ett exempel på en Gemen-
sam resurspool (CPR).  

Ytterligare belägg för ett CPR var skogssamernas omvårdnad om sina fiskevatten 
och jaktmarker.335 Ostrom har i sin forskning om CPR-områden visat att det gemen-
samma är skilt från det samtidiga privata ägandet (t.ex. hos schweiziska alpbönder).336 
Skogssamerna hade ett dito förhållande med en privat ”ägandesfär” och ett dito ge-
mensamt CPR (visst fiske, jakt, höstbetet). Redan omkring 1650 hade skogssamerna 
kombinerat privat ägande med ett samfällt dito. Som exempel kan nämnas att de re-
dan tidigt hade ett fåtal renar som i stort sett bara nyttjades för transporter mellan de 
olika vistena på ett lappskatteland (1,5 gånger 1,5 mil) samtidigt som fiskevatten och 
jaktmarker nyttjades samfällt utan att det ledde till konflikter.  

Men hos skogssamerna kunde de båda formerna också överflygla varandra rent ter-
ritoriellt/geografiskt: Under höstrenbetet, då renarna släpptes 'i vildan', kunde de beta 
på områden som kunde vara ett annat lappskattelands betesområde. Den under hös-
ten genomförda återsamlingen av renhjorden och den därpå följande uppdelningen av 
renarna mellan ägarna skedde gemensamt. Fler exempel återfinns i jakten och fisket 
där detta kunde nyttjas enskilt eller samfällt.337 Exempel på denna dikotomi för det 
enskilda/samfällda återfinns i den moderna forskningen om CPR: 

This case study exemplifies…the possibility of the coexistence of contrasting communal and individ-

ual rights to land, even within the same community… .338 

                                                             
333 Ingold, Khazanov, Krupnik, Hultblad, Lundmark 1982 och Kvist. 
334 Ostrom 2009, s 59. 
335 I litteraturen om CPR, eller Commons, som de ibland benämns, är faktorn Conservation d.v.s. omvårdnaden om jakt- 
och fiskeresurserna en central och långsiktig faktor. Cree-indianerna i James Bay och Algonquians-indianerna i Kanadas 
skogsbälte är exempel på denna omvårdnad om bestånden. Se Berkes, Fikret, 1987, 'Common-Property Resource Manage-
ment and Cree Indian Fisheries in Subarctic Canada', i The Question of the Commons, McKay, Bonnie och Acheson, James 
(red), Tucson: The University of Arizona Press, s 83 och Brightman, Robert A., 1987, 'Conservation and Resource Depletion: 
The Case of the Boreal Forest Algonquians', i The Question of the Commons, McKay, Bonnie och Acheson, James (red), 
Tucson: The University of Arizona Press, s 138. Denna omvårdnad om jakt- och fiskebestånden finns genom meddelare 
dokumenterad från skogssamiskt område: Nyinflyttade skogssamer kunde berätta om att de kom i konflikt med en, på 
platsen, äldre tradition med en noggrann skötsel av fiskevattnen (konflikten var av den digniteten att den levde kvar hos 
meddelaren). Man var vidare noga med att hålla viltet fredat på en särskild plats genom att undvika skjutvapen just där. Se 
Ruong 1945, s 125–128. 
336 Ostrom 2009, s 105–107. 
337 Ostrom 2009, s 106–107 och Marklund 2004, [IV], s 52. 
338 Vondal, Patricia, J., 'The Common Swamplands of Southeastern Borneo: Multiple Use, Management and Conflict', i 
The Question of the Commons, McKay, Bonnie och Acheson, James (red), Tucson:  The University of Arizona Press: s 231. 
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Vi ska nu pröva om skogssamernas samhälle i form av Arvidsjaurbyn med drygt tretti-
otalet lappskatteland är ett exempel på ett gemensamt CPR. Som omnämnts tidigare 
har Ostrom formulerat ett antal designprinciper eller regler339 som måste uppfyllas för 
att ett CPR skulle vara för handen:  

1 Klart definierade gränser. Individer eller hushåll som har rätt att ta ut resurser från den gemen-

samma resurspoolen måste vara klart definierade, liksom också gränserna för själva resurspoolen. 

Arvidsjaurbyn hade 1650-1800 definierade gränser och omgavs av andra samebyar och kustlandets 

socknar som näringsledes uteslutande bestod av bönder.340  

2 Kongruens mellan reglerna för appropiering och tillhandahållande och de lokala förhål-

landena. Approprieringsreglerna (nyttjandereglerna) som begränsar tiden, platsen, tekniken och/eller 

mängden för resursenheterna relateras till de lokala förhållandena och till de regler för tillhandahållande 

som gäller arbetskraft, material och/eller pengar. 

Skogssamebyn Arvidsjaurbyn hade börjat formas före 1650. Med 1695 års skattereform blir objektet för 

nyttjandereglerna, dvs. lappskattelanden, tydligare. Skogssamerna är i nämndemannamajoritet i häradsrät-

ten. Utifrån 1695 års lappskattelandsreform fördelade byn gemensamt den av staten bestämda/fixerade 

skattebeloppet. Med nämndemannamajoritet i häradsrätten kan det antas, att de kunde nyttja nämnden 

som plattform för självorganiserande och självstyrande former av kollektivt handlande för samebyns 

bästa.341   

3. System för kollektiva val. De flesta individer som påverkas av de operationella reglerna ska kunna 

delta i arbetet med att modifiera reglerna. 

Vad nämndemännen säger finns ju belagt liksom sakägarnas resonemang inför rätten. Däremot saknas 

dokument från interna möten mellan skogssamer. Skogssamernas så kallade Byarätt kommer jag att kom-

mentera längre fram i denna studie av skogssamerna vis a vis Ostroms 8 regler.  

4 Övervakning Övervakare som aktivt granskar CPR-förhållanden och appropriatörernas beteende är 

redovisningsskyldiga inför appropriatörerna eller är själva appropriatörer.  

Övervakare motsvaras av skogssamebyns byalänsman och två nämndemän som hanterade fördelningen 

av samebyns skatt på lappskattelanden. Häradsrätten, med en majoritet av skogssamiska nämndemän, 

behandlas längre fram i denna studie. Appropriatör är detsamma som brukare eller nyttjare som i Arvid-

sjaurbyn utgörs av lappskattelandsinnehavarna.  

5 Graderade sanktioner. Mot appropriatörer som bryter mot de operationella reglerna kommer san-

nolikt graderade sanktioner (beroende på allvaret i förseelsen och i vilket sammanhang den begås) att ut-

dömas av andra appropriatörer, av tjänstemän som ansvarar för dessa appropriatörer eller av båda. 

I det följande ska häradsrätten granskas utifrån denna regel. En del av brukarna sitter i rätten som 

nämndemän. Det återstår att se hur strukturen i den juridiska processen är utformad vad gäller graderade 

sanktioner och om skogssamerna själva inför rätten föreslår sanktioner. 

                                                             
339 Ostrom 2009, s 139. Varje designprincip avslutas med en kommentar om förhållandena i Arvidsjaurbyn 1650–1800.   
340 Kustlandet skildes från lappmarkerna av den under de första åren av 1750-talet uppdragna Lappmarksgränsen. Se 
Bylund, s 35–43. 
341 Förteckningen av den skogssamiska nämndemannagruppens vid häradsrätten i Arvidsjaur sammansättning visar, 
särskilt under 1790-talet, hur viktig en majoritet i nämnden var för skogssamerna (se bilaga 3). Se även Lundmark, Lennart, 
2008a, 'Formlös förvaltning och flyktiga rättigheter', i Mark och rätt i Sameland, Institutet för rättshistorisk forskning, 
Serien III, Rättshistoriska skrifter 10, Lundmark, Lennart och Runmar, Lars (red), Stockholm: Institutet för rättshistorisk 
forskning, s 110–111 och Lundmark, Lennart, 2008b, 'Samernas jakt- och fiskerätt i Jämtland och Lappmarken före 1928', i 
Mark och rätt i Sameland, Institutet för rättshistorisk forskning, Serien III, Rättshistoriska skrifter 10, Lundmark, Lennart 
och Runmar, Lars (red), Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, s 148–149. Om självorganisering och självstyre, 
se Ostrom 2009, s 59. 
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6 Mekanismer för konfliktlösning. Appropriatörerna och deras tjänstemän har snabb tillgång till 

billiga lokala arenor342 där de kan lösa konflikter mellan appropriatörer eller mellan appropriatörer och 

tjänstemän.  

Häradsrätten är en lokal billig arena. Mer om häradsrätten nedan. 

7 Minimalt erkännande av rätten att organisera sig. Appropriatörernas rätt att utforma sina egna 

institutioner ifrågasätts inte av externa myndigheter. 

En av de viktiga frågorna är hur den svenska överheten i häradsrätten kom att hantera skogssamernas 

näringsmål. 

8 Nästlade enheter (För CPR som ingår i större system)343 Appropriering, tillhandahållande, över-

vakning, genomdrivande av regler, konfliktlösning och förvaltningsaktiviteter organiseras i multipla lager av 

nästlade enheter. 

Här avses alla samers, eller alla skogssamers, överordnade organisationer. 

 

Utifrån Ostroms 8 regler förefaller Arvidsjaurbyn uppfylla kriterierna för en gemen-
sam resurspool. Ett historiskt passerat samhälle kan vara ett exempel på en gemensam 
resurspool/CPR. För Ostrom är självstyret och självorganiseringen de grundpelare 
som ett CPR vilar men också hur detta självstyre förhåller sig till nationella strukturer 
och vice versa.344 I Ostroms designprinciper, eller regler, som måste följas för att ett 
Common-pool resources (CPR) eller en Gemensam resurspool ska fungera så träder en 
regel fram mer än de övriga i perspektivet av skogssamernas samhälle som en Gemen-
sam resurspool: Det ska finnas tillgång till en lokal billig arena där deltagarna i all-
männingen kan lösa konflikter mellan appropriatörerna eller mellan appropriatörer 
och tjänstemän. I studien kommer det att prövas om häradsrätten i Arvidsjaur är en 
lokal billig arena. Appropriatörer motsvaras av brukare, nyttjare eller intressent. 
Tjänstemän motsvaras av skogssamernas förtroendevalda dvs. byalänsman och skogs-
samiska nämndemän. Naturligtvis är det svårt att hitta en blåkopia av Ostroms CPR i 
ett skogssamiskt näringssammanhang vilket inte heller är avsikten. Man får hålla i 
minnet att Ostrom studerade hundratals CPR jorden runt, var och en med sär-
skilda/individuella egenskaper. Om den svenska häradsrätten, med anor i landslagar-
na, var en lokal billig arena för att lösa de tvister som uppstod i en självstyrd självor-
ganiserad enhet som 'CPR Arvidsjaurbyn' ska prövas utefter vissa linjer: Det handlar 
om hur häradsrätten, som en fungerande lokal och billig arena, kunde slita närings-
tvister. Metoden för att pröva detta är att ställa näringsmålen i tingsprotokollen mot 
Ostroms regler.345 Till de andra av Ostroms regler för CPR, inalles åtta, som kan kny-
tas till skogssamernas nyttjande av häradsrätten är regel nr fem om graderade sankt-
ioner dvs. sanktioner utdömda efter förseelsens art viktig. Sanktionerna utdöms av 
brukarnas tjänstemän dvs. företrädare för skogssamerna vid häradsrätten som bya-
länsman eller nämndemän. Eftersom en enskild lappskattelandsinnehavare kan 

                                                             
342 Ostroms uttryck Lokal billig arena är vald för att förtydliga att allmänningsorganisatioer av idag inte har råd med att 
driva kostsamma juridiska processer. Häradsrätten i Arvidsjaur på 1700-talet var, kan vi anta, en lokal och billig arena.   
343 Ostrom 2009, s 14, 140–154, Larsson, Jesper, 2009, Fäbodväsendet 1550–1920. Ett centralt element i Nordsveriges 
jordbrukssystem, Acta Universitatis Agricultural Sueciæ 2009: s 51, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, 
Swedish University of Agricultural Sciences, Östersund: Jamtli förlag, s 23–27. 
344 Ostrom 2009, s 252–296.  
345 Mål om skogssamernas inbördes näringstvister är resultat som framtagits i Marklund, Uppsatser I–V.  
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stämma en annan dito (enligt Ostroms terminologi appropriatör eller här = brukare, 
nyttjare eller intressent) inför häradsrätten så uppfylls Ostroms kriterier för regel nr 
fem. Vidare ska regel nr sju, som säger att brukarnas rätt att utforma sina egna in-
stitutioner inte ifrågasätts av externa myndigheter, prövas. 

Häradsrätten som lokal arena för inre konfliktlösning 

Näringstvister (betestvister) eller lappskattelandstvister var vanligen förekommande i 
skogssamebyn. Men fungerade häradsrätten (HR) som en lokal billig arena (jämför 
Ostroms designprincip/regel nr 6)? När vi ånyo går igenom de mål som excerperats346 
och analyserats, framgår på vilka premisser som beslutet kom till: ”...hwilket uppå 
Parternes begiäran infördt blef.”347 eller ”...samt blef således som förestår till wederbö-
randes effterrättelse i domboken teknat.”.348 Formuleringen, på parternas begäran 
blev infört, visar att beslutet föregicks av en dialog och därmed ett exempel på skogs-
samernas självstyre i HR. Formuleringarna, som i ovan refererade mål, är vanliga. Det 
förekom inte heller skrivningar där domaren, åtminstone pro forma, skulle vilja lägga 
till något i kraft av sitt ämbete.  

Att för en skogssame överlåta en fiskesjö på sitt lappskatteland till en skattelands-
granne var inte tänkbart. Innehavaren föreslog i stället att han kunde dela sjöns fiske 
med grannen. HR stadfäste, utan diskussion eller invändningar från domaren, att 
lappskattelandsinnehavaren Lars Samuelsson på Voudnejaurlandet skulle dela fisket i 
sjön Sednakjaur (Idträsket) med sin granne Lars Johansson på Lomträsklandet.349  

HR användes också som en lokal arena där man vid tvistens behandling in plenum 
hanterade tvister genom att ta in vittnen som höll med eller emot i den aktuella tvis-
ten. T.o.m. muntliga löften som någon utfäst kunde väga tungt.350 I Ostroms CPR 
finns det naturligtvis skyldigheter för dess medlemmar att leva upp till. Ostrom menar 
att övervakning och sanktioner, som medlemmarna i ett CPR kontinuerligt arbetar 
med visavi sina kollegor, är en viktig egenskap för ett robust CPR:s fortlevnad.351 
Skogssamernas olika skyldigheter var bundna till lappskattelandsinnehavet. Eftersom 
ett lappskatteland var en brukningsandel i det skogssamiska CPR som utgjordes av 
alla lappskatteland i Arvidsjaurbyn så var skyldigheter som t.ex. att betala landsskat-
ten, ställa upp på skjutsplikten, ordna skjutsrensförsörjningen, sköta väghållningen 
och betala olika sockenonera att betraktas som en delmängd i ett fungerande CPR. Om 
skogssamerna skötte dessa åtaganden slapp de sanktioner som i annat fall kunde på-
verka deras allmänning eller CPR.352 

                                                             
346 I Marklund 2004, [IV]. 
347 Dombok Arvidsjaur 1729, (HLA). 
348 Dombok Arvidsjaur 1776, (HLA).  
349 Dombok Arvidsjaur 1729, 1776 och 1777, (HLA). Målet om Sednakjaur/Idträsket är från 1777.  
350 Dombok Arvidsjaur 1777: ”…intygade dock Nämd samt andre närwarande..”. 
351 Ostrom 2009, s 144 och Ostrom 2005, s 255–288. Naturligtvis är det svårt att hitta en kopia av Ostroms CPR i ett 
skogssamiskt näringssammanhang. Man får hålla i minnet att Ostrom studerade hundratals CPR jorden runt vilka, med 
sina individuella egenskaper, för Ostrom gav upphov till en ständigt utvecklad teori. Här ska Ostroms teori prövas mot 
resultat från skogssamernas samhälle 1650–1800. 
352 Jfr dombok Arvidsjaur 1780 och 1796 (HLA). Upphuggning av nya vägsträckor (dombok Arvidsjaur 1762), renbete 
längs med vägen (dombok Arvidsjaur 1764, HLA) och svårigheter att hålla vägen i skick på grund av mildväder (dombok 
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Häradsrätten som lokal arena för att öka resurserna och utveckla nä-
ringarna 

Utfallet av ett näringsmål i HR fastställdes genom en dom. Stora ansträngningar 
kunde göras i HR för att skapa renbetesmarker för de som hade en någorlunda stor 
renhjord och därav följande betesbehov. Dessa överläggningar ägde ofta rum inför 
sittande rätt vilket styrker att häradsrätten fungerade som en CPR-instans för att av-
göra näringstvister och där domaren gick de skogssamiska nämndemännen till mö-
tes.353 I ett mål från 1775 delas inte skattelandet i två hälfter. I stället samnyttjar par-
terna skattelandet genom att betala var sin del av lappskattelandsskatten.354 Härads-
rätten kunde ge en som behövde större betesmarker ett betesområde på en annans 
lappskatteland.355 Vidare förekom att föräldrarna till ett nygift par kunde samarbeta 
och föreslå HR godkänna ett tillräckligt stort vinterbetesområde för de nygifta.356 På 
ett lappskatteland kunde en och ibland två familjer få sin utkomst. Efter värdering av 
närvarande samisk sakkunskap kom häradsrätten fram till beslutet att lappskattelan-
det fortfarande var tillräckligt stort för att rymma två familjer.357 Delningar av lapp-
skatteland utgör en tydlig trend i näringslivsomvandlingen efter år 1750. Men alla 
lappskatteland kunde inte delas enligt häradsrättens och de samiska nämndemännens 
mening. I vissa fall var renbetet på ett skatteland för svagt för de två familjer som re-
dan nyttjade landet. I stället för att avvisa den ena familjen från lappskattelandet så 
uppstod under 1770-talet situationer där man placerades på en väntelista där HR löste 
problemet genom att anvisa familjen ett annat skatteland.358 När lappskatteland skulle 
delas delades de in efter kriterier som väderstreck eller stora geografiska likare som 
älvar eller stora vikar för att åstadkomma ett skatteland som bestod av en sammanhål-
len del. Den enda gången som häradsrätten kunde tänka sig att frångå den ordningen 
var om betesmängden för den ena parten skulle komma att framstå som ogynnsam.359 
Om ett lappskattelandspar förblev barnlösa hände det att häradsrätten genom proto-
kollet blev garant för att skattelandet i fortsättningen skulle tas över av ett av paret 
antaget fosterbarn.360 

Häradsrätten som lokal arena för konfliktlösning med externa parter  

I HR innehade skogssamerna fram till 1760-talet alla nämndemannaposterna. Fram 
till mitten av 1790-talet var de i majoritet bland nämndemännen (se bilaga 3). HR 

                                                                                                                                                                 
Arvidsjaur 1796). Jfr dombok Arvidsjaur år 1764: ”...emot thet han i skatt[,] skjuss, och hwad annars af landet utgå bör 
taga del...”. Om de inte skötte sina åtaganden kunde det innebära böter eller påbjudet arbete. 
353 Dombok Arvidsjaur 1775 (HLA). Skogssamerna hade här en som Ostrom kallar det en 'lokal billig arena'. Jämför ovan 
med Ostroms regel nr 6.  
354 Dombok Arvidsjaur 1775 och 1788 (HLA). Se även Ohring 1920, s 96–97 och Bylund, s 241. 
355 Dombok Arvidsjaur 1776 (HLA): ”…thenne wäl behöfwer och Johan Andersson kan umbära ett Betesberg Boutawari 
kallat...”. 
356 Dombok Arvidsjaur 1792 (HLA). 
357 Dombok Arvidsjaur 1800 (HLA): ”...landet wore för 2:ne Åboer och skattelappar nu som förut tillräckeligit.”. 
358 Dombok Arvidsjaur 1773 0ch 1775 (HLA). 
359 Dombok Arvidsjaur 1794 (HLA): ”...Käranden får landet på södra sidan om Elfwen och i anseende til swagare Ren-
bete derstädes äfwen sträcka sitt område norrom densamma...” 
360 Dombok Arvidsjaur 1783 (HLA). 
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fungerade även som Ostroms lokala billiga arena361 när hela samebyn som part stämde 
fjällsamer inför tinget. Utifrån de domar som häradsrätten under perioden 1700-1750 
fastställt gällande fjällsamernas beten på genomresan till nedre landet hade en upp-
sättning sanktioner utformats. När fjällsamerna från Pite och Ume lappmarker ändå 
under genomresan ned till vinterbetesmarkerna öster om Lapplandsgränsen betade 
sina renar för nära kyrkan i Arvidsjaur (vinterrenbetet närmast kyrkan avsatt till ar-
vidsjaurssamernas kyrko- och marknadsbesök), längre tid än genomresan borde ta 
eller för nära allmänna vägarna (renbetet närmast vägen var avsatt till skjutsrenarna) 
stämdes de av skogssamebyn inför tinget och fälldes. Dessa domar var skogssamebyns 
medel för att freda sina betesområden, i sitt CPR, utan att hindra fjällsamernas ren-
hjordars genomfart ned till kustlandets vinterbeten.362  

Häradsrätten som lokal arena går förlorad och med den även den skogs-
samiska byarätten 

Skogssamernas nyttjande av HR som sin lokala och billiga arena för näringsmål kom 
mot sitt slut. Från omkring 1800 kom länsstyrelserna att ta över insyningar av lapp-
skatteland från häradsrätterna.363 Det innebar att HR som arena för skogssamerna 
ersattes av länsstyrelsen, en regional statlig förvaltning med sina särskilda styrmedel. 
Länstyrelsens övertagande har behandlats av en dåtida, Petrus Læstadius, och en sam-
tida Lennart Lundmark. Læstadius påpekade med eftertryck att den nya ordningens 
insyningar av lappskatteland efter 1800 var ett uttryck för förflackning. Staten, i form 
av länsstyrelsen eller konungens befallningshavande, skapade ett system med en orga-
nisatorisk struktur som inte fungerade, vilket Læstadius också gav utförliga exempel 
på. I stället förordade Læstadius en återgång till samernas 'Bya-rätt'. Med den skulle 
det bli en bättre ordning vid insyningar av lappskatteland.364 Lennart Lundmark me-
nar att Læstadius var en polemisk samhällsdebattör i sitt sätt att beskriva insynings-
frågan och anför, som ett argument emot honom, att företrädare för 1900-talets forsk-
ning som Erik Bylund och Filip Hultblad uttryckte sig i mer återhållsamma ordalag. 
Visst kan Petrus Læstadius sägas vara polemisk men han var också samtida och är den 
ende som för eftervärlden har återgett hur insyningsväsendet hade byråkratiserats och 
förflackats och ingen av forskarna Bylund, Hultblad eller Lundmark argumenterar 
emot Læstadius i sak.365 Efter att ha studerat källorna, Ostrom och annan adekvat 
litteratur, är det för det första rimligt att antaga att den skogssamiska Byarätten fanns 
före 1695 i någon form men att några belägg för den har hitintills inte återfunnits i 
arkiven. För det andra kom, med 1695 års skattereform, i verkställandet av att fördela 
samebyns fixerade skattesumma på enskilda, precis som Læstadius återger, en funge-

                                                             
361 Regel nr 6 i Ostroms CPR-regler, se Ostrom 2009, s 139. 
362 Fjällsamernas ifrån Arjeplogs socken och från Lycksele socken betesintrång vid kyrkan i Arvidsjaur, längs med vägarna, 
på enskilda lappskatteland och på av Nasafjällsbolaget reserverade renbetestrakter (dombok Arvidsjaur 1752, 1762, 1770, 
1785, 0ch 1792, HLA).  
363 Lundmark 2006, s 95–119. 
364 Læstadius 1977b, s 311–314, 320–325. Byarätten var en samisk rätt av ålder med en ålderman som ordförande. 
365 Læstadius 1977b, s 311 och 314 och Lundmark 2006, s 125–129.  
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rande byarätt i form av en byalänsman366 och två nämndemän som hade till uppgift att 
verkställa fördelningen av lappbyns skatt på skattelandsinnehavarna.367 För det tredje 
anser Læstadius att den samiska byarätt som fanns blev indragen under HR och lades 
ned: ”Man ville väl draga allt under Härads-Rätten.”.368 Det skulle, enligt Læstadius, 
ha gett den enskilde möjligheten att med rättshjälp kunna vända sig till länsstyrelsen 
om han inte fick rätt vid HR. I länsstyrelsen kunde de lokala förhållandena om samer-
nas beteslandstvister inte klarläggas som om rättsprocessen hade genomförts på plats 
vilket, enligt Læstadius, gjorde det möjligt för den som fått målet flyttat från härads-
rätten till länsstyrelsen att föra länsstyrelsen bakom ljuset.369  

Slutsatserna i denna avhandling är att fram till 1800, med en skogssamisk majoritet 
av nämndemannaplatserna, fungerade den samiska byarätten inom ramen för härads-
rätten.370 Slutsatsen har sin grund i genomgångna mål vid HR i jämförelse med 
Ostroms åtta regler för ett CPR. 371 Den svenska häradsrätten kom, inom sin verksam-
hetsram, att i praktiken acceptera skogssamernas självstyre i näringsfrågor. När staten 
omkring år 1800 flyttade administrationen av lappskattelandsmålen från en juridisk 
instans, häradsrätten, till det statliga regionala organet, länsstyrelsen, förlorades 
grunden för ett skogssamiskt självstyre.   

Ostrom har visat att självorganisering och självstyre hos ett CPR är en positiv faktor 
för att utveckla en näring. Om man applicerar maktdimensionen på skogssamerna 
som aktörer fram till 1800 hade de tack vare sin självorganisering och sitt relativa 
självstyre makt över sina egna angelägenheter i näringsfrågor. Om skogssamerna efter 
år 1800 hade fått styra sig själva på samma sätt som före 1800 hade vi kanske inte 
behövt bevittna den nedgång som då kom. En forskningsuppgift Att jämföra Ostroms 
teori om självstyrande enheter, som innehar egen makt, med Foucaults maktteori om 
en stats produktiva makt vars innebörd är att en stat kan förmå undersåtarna att utan 
knot underordna sig makten (till skillnad från en stats repressiva makt)372 blir intres-
sant. En andra forskningsuppgift skulle kunna vara att applicera Ostroms regler för ett 
CPR på skogssamerna efter 1800 utifrån nya och andra förutsättningar som då kom. 

                                                             
366 Uppgifterna om skogssamernas byalänsmän kommer från mantalslängderna. Att det saknas uppgifter om byalänsmän-
nens lappskattelandstillhörighet beror på att på den rad där byalänsman är antecknad skrev man in att byalänsmannen var 
skattefri stället för lappskattelandstillhörighet. Detta förhållande gäller för byalänsmän före första husförhörslängden på 
1740-talet (jämför bilaga 4).  Med korskollationering kan individernas lappskattelandstillhörighet förmodligen spåras.  
367 Læstadius 1977b, s 314. Byalänsmans och två skogssamiska nämndemäns uppdrag att varje år jämka samebyns skatte-
summa mellan skattedragarna på lappskattelanden och överlämna årets fördelning till kronofogden fanns reglerat i 1760 
års lappfogdeinstruktion (Marklund 2004, [IV], s 60).       
368 Læstadius 1977b, s 311. Det problematiska med Læstadius text här är att han inte anger tidpunkt för nedläggningen av 
byarätten. Menar han avsevärt före 1800 eller omkring 1800? Om han menade omkring år 1800 är avhandlingens resultat 
och Læstadius uppfattning identiska.   
369 Detta förhållande bör ha etablerats omkring år 1800 (jfr Lundmark 2006, s 95–119). Læstadius ord om hur detta 
öppnade vägen för en avsevärt sämre ordning efter 1800 är tydlig:”Derigenom öppnades rum för advocaten att intränga i 
Lapparnas tvistemål om betesland. Betviflade han att hans mål kunde vinnas vid Härads-Rätten, så tog han den utvägen 
att draga det under Landshöfdinge-Embetet åter, som, aflägset och utan tillfälle att på stället ransaka, var lättare att 
föra bakom ljuset.” (Læstadius 1977b, s 311). 
370 Från och med 1734 års lag ”…blev det klarlagt, att nämnden ej är domstolen; blott en enhällig nämnd kan överrösta 
domaren…”, se Jägerskiöld 1984, s XXIII. Vid häradsrätten I Arvidsjaur ifrågasatte ett mindretal nämndemän från de 
svenska nybyggarnas led inte domstolsbesluten i de mål som rörde skogssamiska näringsfrågor. Se vidare Sveriges Rikes 
Lag. Gillad och antagen på Riksdagen Åhr 1734. Till 250-årsdagen av lagens tillkomst, Serien I, Rättshistoriskt bibliotek 
37, Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin, Stockholm: Institutet för rättshistorisk forsk-
ning, 1984: s 235, XXIII. Cap., 2.§. 
371 Genomgångna mål är ett resultat av arbetet med uppsatserna I–V. Om Ostroms åtta regler för ett CPR se s 80–81.  
372 Hörnqvist, Magnus, 2012, En annan Foucault - Maktens problematik, Stockholm: Carlssons, s 59–65. 
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10. SLUTDISKUSSION 

Forskningsarbetet har gett fördjupade insikter om det skogssamiska som här samman-
fattas i form av en teoriansats om det skogssamiska samhället. Den teoretiska grunden 
för avhandlingen har varit teorin om urfolks olika näringsrelaterade stadier (fångst-
samhälle, pastoralt/seminomadiskt samhälle och ranching/nomadiskt samhälle) och 
övergångarna dem emellan. Stadieteorin med dess begrepp, utifrån Ingold, har varit 
ett arbetsredskap. 

I mitt studium av stadieteorin visade det sig att olika forskare definierat och tolkat 
den på olika sätt vilket har lett till att gråzoner omger definitionerna av stadier och 
övergångarna mellan dem. Stadieteorin förklarar förändringar med att ett urfolk ge-
nom tryck från t.ex. staten tvingades att förändra sitt näringsliv. Förändringarna 
kunde komma hastigt och gällde hela befolkningsenheten. Teorin är ett användbart 
verktyg för att få en inblick i förändringar. Men teorins grundtes om att 
näringsförändringar kommer plötsligt och är skapade  genom ett yttre tryck från 
staten på ett urfolk innebär att dess förklaringsvärde minskar. Att stadieteorin har sina 
begränsningar förstärks av bidrag från forskare som Khazanov. Denne har i senare 
arbeten betonat att värdet av definitioner, kategorier och klassifikationer beror på hur 
väl de tjänar de specifika målen för den aktuella undersökningen och dess resultat. 

 Stadieteorin är en förenkling som inte kan förklara komplicerade strukturer. Mina 
resultat visar att skogssamernas näringsutveckling inte överensstämde med stadieteo-
rin. För det första var deras näringsutveckling mer komplex och mer mångsidig än 
stadieteorins. För det andra är stadieteorin irreversibel – skogssamerna däremot 
kunde, för det andra, gå från rennäring tillbaka till jakt och fiske. För det tredje stäm-
de den inte då skogssamerna, oavsett vad andra (inkl den svenska statsmakten) hade 
för uppfattning, tog egna enskilda beslut men agerade också tillsammans.  

Hur kunde de göra det?  Orsaken står att finna i att de under perioden 1650–1800 
ägde ett självbestämmande om hur de näringsmässigt skulle nyttja de lappskatteland 
som de levde på och av. Stadieteorin tenderar att betrakta en urfolks övergång till ett 
nytt stadium som en tidsmässigt relativt sammanhållen och rask process där berörda 
är underkastade den. Men alla skogssamer var inte plötsligt företrädare för nomadis-
men. Skogssamerna var ett kollektiv där variationerna inom gruppen var stora. Variat-
ionerna och komplexiteten i skogssamernas näringsutveckling innebar att de inte 
kunde pressas in i en teoretisk ram som stadieteorin.  

Stadieteorin behöver inte vara fel men den tenderar att vara deterministisk och är 
irreversibel till sin karaktär varför den inte har ett tillräckligt stort förklaringsvärde. 
När stadieteorin och Ostroms teori om allmänningar vägdes samman med resultat och 
diskussion blev den teoretiska inriktning som framkommit under avhandlingsarbetet 
tydligare. För perioden 1650–1800 ger den förklaringar till de stora förändringarna i 
det skogssamiska samhällets näringstransition och samhällsomvandling.  
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Teoriansats om skogssamernas näringsutveckling 

I teori-, resultat- och diskussionsavsnitten har jag visat på stadieteorins användbarhet 
men också dess begränsningar. När man väger samman den och Ostroms teori om 
Allmänningar ökar förklaringsvärdet. Ostroms CPR-regler gav oss en generell 
förståelse för att en stabil, näringsmässig såväl som social, ordning måste finnas för att 
ett urfolkssamhälle ska utvecklas i en positiv riktning. De empiriska forskningsresulta-
ten, stadieteorin, Ostroms teori om allmänningar och diskussioner sammanvägda, 
genererar en sammanfattande teoriansats om skogssamernas näringsutveckling. Ut-
gångspunkterna för teoriansatsen är som följer: 

A Var och en av skogssamefamiljerna utformar självt målet för sin försörjning och 
den näringssammansättning med olika andelar jakt, fiske och renskötsel som behövs 
för att nå målet. 

B Varje familj ska, förutom målet att försörja sin familj, också förmå att hantera sin 
omvärld i förhållande till försörjningsmålet i allmänningen dvs. samebyn. 

C Skogssamebyns självorganisering är lika med att alla lappskattelandsfamiljer ac-
cepterar att rikta in sin familjs försörjning enligt punkterna A och B. 

D Ledningen för skogssamebyn utgörs av byalänsman och de skogssamiska nämn-
demännen vid tinget. 

E I häradsrätten/tinget får de skogssamiska ledamöterna gehör för sin bedömning 
av skogssamiska näringsmål: Rättsinstansen tinget blir en plattform för skogssamiskt 
självstyre fram till år 1800. 

Figur 8. Mikrodimensionen för en skogssamefamiljs ekonomiska strategi. 

 

Källa: Marklund 2008, [V], figur 6, s 417. 

Frågor av ekonomisk art i skogssamefamiljen (romersk siffra i figuren motsvaras av dito i texten): 

I = Skogssamefamiljens ekonomi i förhållande till sig själv: Hur ska vi planera för att vi ska kunna försörja 
oss detta och kommande år? Kan vi göra något mer? Vi måste prata om alla ekonomifrågor som vi får till oss 
från andra. Ett är hursomhelst säkert; vi ska se upp med brännvinet. 
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II = Skogssamefamiljens ekonomi i förhållande till dess näringar: Hur ska vi utveckla renskötseln, fisket och 
jakten? Ska vi följa plan A detta år och plan B kommande år? Har vi en bra arbetsfördelning i familjen just 
nu? Har vi en bra arbetsfördelning i familjen om vi satsar ännu mer på renskötseln? Kan äldsta barnet börja 
följa med i renskogen?  

III = Skogssamefamiljens ekonomi och släkten: Hur ska vi kombinera utveckling av renskötseln med gamla 
föräldrar, småbarn, skicka barn till lappskolan för att inte tala om din bror som vill inrymmas med oss på 
skattelandet? Din farbror börjar bli gammal men vi kanske ska erbjuda honom att komma hit som ren-
dräng?” Då kan vi utan problem fortsätta med det kollektiva fisket och björnjakten även om min morbror på 
grannlandet, tack vare en stor familj, menar att de kan ta hand om det själva. 

IV = Skogssamefamiljens ekonomi och skogssamebyn och socknen: Det är viktigt att vi ställer upp på byns 
förslag till fördelning av skattelandsskatten. Näringstvister ska vi själva helst lösa med förlikning. Vi ska 
prata ihop oss om hur vi ställer oss till föräldralösa, trampning av vintervägen, skjutsning av prästspannmål 
och skjutsning av handelsborgarnas varor. Vi ska betala vår del till allmänna byggnader och delta i allmänna 
arbeten (”du är ju en duktig timmerman”). Det är viktigt för oss och hela samebyn att vi stöttar byalänsman 
och våra nämndemän” 

V = Skogssamefamiljens ekonomi och överheten: Om vi sköter våra åtaganden är det en fördel för oss och 
samebyn. Vi måste se till att komma till kyrkan varannan helg. Vi ska försöka ge kollekt och och komma ihåg 
osttiondet till prästen. Vi ställer upp på kyrkoreparationer om samebyn tycker så. I år ska Karin lära sig läsa. 
Vi ska hålla oss väl med prästen – även om en del bland oss tycker annorlunda. Men om han inte sköter sig 
då kan vi ifrågasätta honom. Vi ska undvika att komma i delo med lagen – det kan bli böter. Vi ska berätta 
för andra men också fråga andra om det som sägs från predikstolen om lagar och förordningar. 

Det skogssamiska samhället, 1650–1800, kan delas in i en mikro- och en makrodi-
mension. Mikrodimensionen utgörs av familjen på lappskattelandet och de ekono-
miska perspektiv som den har att hantera. Förutom de strikt ekonomiska frågorna ska 
familjen räkna in sociala, näringsmässiga, organisationsmässiga och maktrelaterade 
aspekter som också har en ekonomisk betydelse (familjen väger samman faktorerna I–
V, se figur 8). 

Mikrodimensionen är utformad som ett rum eller en tittskåpsteater för att illustrera 
samspelet mellan de faktorer som en skogssamefamilj, som nästan alltid levde på 
marginalen, hade att ta med i den ekonomiska beräkningen för familjens försörjning 
innevarande, närmaste och kommande år. För den enskilda skogsamiska familjen var 
alla faktorer ekonomiskt viktiga. Minskade näringsresurser eller minskat antal arbets-
timmar eller oförutsedda utgifter fick stora konsekvenser eftersom skogssamefamiljen 
i gemen inte hade några marginaler. Visserligen fanns det ekonomiska skillnader mel-
lan dem men det avgörande var att de alla hade små marginaler och att ett ekonomiskt 
bakslag kunde leda till en tillbakagång. Samtidigt som de levde i små omständigheter 
strävade familjerna framåt och det fanns en vilja att utveckla sina näringar och för-
bättra familjens ekonomi. Denna ambition är tydlig från 1750-talet och fram till 1800.  

Makroperspektivet motsvaras av mångfaldigandet eller summan av alla skogs-
samiska familjers ekonomi (se figur 9). Familjen, Lappskattelandet och Organisation-
en utgör sammantaget Skogssamebyn. Familjen är den grundläggande enheten och 
utgör produktionsenhet där i princip alla har en roll att spela i försörjningen. Lapp-
skattelandet är den basala resursenheten. Som geografisk enhet är den förutsättningen 
för familjernas försörjning: Utan lappskatteland kommer ingen skogssamisk familj att 
ha ett uppehälle. Utan familjer på lappskattelanden kommer heller ingen skogssamisk 
verksamhet att finnas. Lappskattelandet är också den juridiska enhet genom vilken 
skatt till stat, sockenonera och skyldigheter av olika slag betalas.  
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Kopplingen mellan familj och lappskatteland är mycket stark och avgörande viktig. 
Familjens existens bygger på ett bästa nyttjande av lappskattelandets resurser. Orga-
nisationen, i sin tur, är nödvändig för att konstellationen familj + lappskatteland ska få 
den styrka som genererar utveckling. Organisationen fungerar i självstyrets form, med 
byalänsman plus två nämndemän med en ständigt pågående dialog om ärenden till 
tinget, om att få förlikningar till stånd och att i samråd fördela skogssamebyns skatte-
summa. Den är också garanten för att skogssamernas inre konflikter tas om hand in-
nan de hotar att bryta sönder strukturen. De skogssamiska samhälleliga fundamentet 
är lika med summan av begreppen Familj, Lappskatteland och Organisation. De tre  

Figur 9. Skogssamebyn  i ett makroperspektiv. 

 
Förklaringar: Grå rutor utmärker övergripande nivån medan begrepp i gemener och i kursiv stil utgör basnivån. De grå 
pilarna i figuren visar på skogssamiska interna kommunikationer i alla de frågor, inklusive konflikter, som kan uppstå och 
som löses i dialog mellan skogssamebyn i sin helhet och familj och/eller lappskatteland och/eller organisation. Den svarta 
feta pilen visar på förhandlingen eller dialogen mellan skogssamebyn och dess motparter. De tunna längre pilarna visar på 
den fortlöpande allmänna kommunikation som pågår mellan de olika enheterna över tid. 

faktorerna utgör skogssamebyns styrka när den möter en motpart i en förhandling. 
Motparten kan ha intressen som inte sammanfaller med skogssamernas. Exempel på 
motparter är staten, länsstyrelse/landshövding, fjällsamer, nybyggare eller bönder 
i/från kusttrakterna.  

Häradsrätten är per definition en motpart i egenskap av den institutionaliserade re-
presentanten för den svenska lagen men som regelmässigt låter de skogssamiska 
nämndemännens bedömningar i näringsmål råda. Med sin triadstruktur (Fa-
milj+Lappskatteland+Organisation) kan skogssamerna hålla sina positioner och ut-
veckla näringarna. Triaden är hållbar över tid och kan utvecklas om de enskilda delar-
na kan bibehållas. Om vi sammanfattar beskrivna teoriansats utmynnar den i följande 
ABC: 
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A Ett urfolk kan hålla samman familjestruktur, territorium och en självstyrande or-
ganisation visavi omvärlden (vilket är generellt betydelsefullt). 

B För att vårda sin samhälls- eller näringsform långsiktigt är det viktigt att man inte 
hamnar i interna tvister som äventyrar sammanhållningen. Mot negativa förslag från 
staten eller annan part måste samebyn och enskilda omgående vidta motåtgärder.    

C Skogssamernas samhälle är ett i näringssammanhang självorganiserat och själv-
styrt tack vare att familjen är den grundläggande enheten, att lappskattelandet är den 
fysiska basala resursen och att skogssamebyns ledning i praktiken beslutar om skogs-
samebyns näringsfrågor internt och vid tinget/häradsrätten. 

Den röda tråden i denna avhandling har varit att utifrån tillgängliga källor söka tyd-
liggöra det skogssamiska samhällets näringsomvandling 1650-1800. Resultaten i Upp-
sats I klargjorde vikten av att rikta in sig på fördjupade studier av lappskattelanden. 
Resultaten i Uppsats II visade att fjällsamerna, Vuorbejaurlandet undantaget, inte 
hade bestått skogssamerna i Arvidsjaurbyn med särskilt mycket vinterbetestryck me-
dan de däremot var en generell förebild för utvecklingen av en skogssamisk renskötsel. 
I Uppsats III behandlades en del teoretiska aspekter inför de fortsatta källstudierna. 
Hit hörde frågor som skogssamernas stratifiering, näringsdifferentiering och graden 
av komplexitet hos skogssamers, men också nybyggares och fjällsamers näringsstruk-
turer. Svaren på dessa frågor gav riktningsgivare hur de fortsatta källstudierna skulle 
inriktas. I Uppsats IV var det följdriktigt att undersöka befolkningsutveckling, gifter-
målsmönster, näringstvister och skattefrågor. I Uppsats V knöts alla variabler av eko-
nomisk betydelse för familjen på ett lappskatteland samman. Allt sammantaget är 
slutsatsen att skogssamerna 1650–1800 visade sig vara offensiva aktörer i kombinat-
ion med förmågan att gå samman som kollektiv och att agera strategiskt.  

Här presenterad teoriansats är ett försök att summera teori och empiri såsom det 
framkommit och diskuterats i forskningsarbetet. Den är ett försök att föra forskningen 
om skogssamerna framåt Om den har bäring som ett bidrag till kommande forskning 
om skogssamerna får framtiden utvisa. 



 

92 

11. SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling har varit att studera skogssamernas samhälle och dess 
närings- och samhällstransition 1650–1800. Avhandlingen är en käll- och litteratur-
studie. Dess inriktning har varit att studera skogssamerna ned på individnivå. Indivi-
derna har sedan kunnat aggregeras på lappskattelands- och byanivå, i ung/gammal, 
kvinna/man/barn, skattebetalande/fattighjon eller geografiskt ('NN var hemmahö-
rande på lappskattelandet Jerfojaur i den nordvästra delen av dåvarande Arvidsjaur-
byn'). Domböckerna är den källa som kvalitativt sett varit viktigast.  

Förutsättningarna för forskning om skogssamerna är goda då det ges tillfälle att 
studera flera olika källor med genomgående högt källvärde. Med en särskild metodik 
och i ett väl avgränsat undersökningsområde har källstudierna inriktats på; fattig-
vårdsfrågor, en pilotstudie av ett lappskatteland, befolkningsutveckling, lappskatte-
landsskatt, giftermålsmönster, näringskonflikter, handelsmönster, arvsfrågor samt 
viss forskning på källor efter år 1800 gällande lappskatteland och bouppteckningar. 
Parallellt har jämförande forskning genomförts med Arvidsjaurbyns skogssamiska 
grannar i söder och i norr. Vid olika tillfällen har skogssamiska meddelare lämnat 
uppgifter.  

Den första av de övergripande frågeställningarna handlade om vilka uttryck som 
skogssamernas näringsmässiga omvandling 1650–1800 tog sig. Det mest påtagliga 
forskningsresultatet var att skogssamerna i Arvidsjaurbyn ökade sina renhjordar och 
med flyttningar till vinterbetesmarker öster om lappmarksgränsen hade påbörjat en 
näringsomvandling mot nomadism. Men alla gick inte i takt vad gäller näringarna. Vid 
studiet av giftermålsmönstret i Arvidsjaurbyn blev det tydligt att man på vissa lapp-
skatteland hade få giftermål med en minskning av befolkningen som följd medan mot-
satsen gällde för flertalet. De skatteland som minskade, eller inte ökade hade en nä-
ringssammansättning där andelarna fiske och jakt var större än hos de som satsat på 
renskötsel. En ökad andel renskötsel i näringssammansättningen, med en intensiv 
form av renskötsel med renmjölkning, medförde att det krävdes fler arbetstimmar och 
ett ökat antal arbetshänder. Efter år 1800 kom lappskatteland som Västra och Östra 
Kikkejaur att växa sig större och andra lappskatteland gick tillbaka. Signalerna om 
denna utveckling var tydlig redan innan 1800 där de förra uppvisade en ökning av 
giftermål och befolkning.  

Det var de yngre skogssamerna som gick i spetsen för utvecklingen. Det som därvid-
lag var tydligt var att den utvecklingen var utformad på ett sådant sätt att en växande 
renhjord kompletterad med fiske, jakt och hantverk till avsalu var de 'ägg man hade i 
korgen'. Men inte alla valde inte att utveckla renskötseln.  Skogssamer som hade ett 
skatteland hade förutsättningar för att utveckla sin renskötsel men landen var inte 
identiska varför näringssammansättningen av jakt, fiske och renskötsel varierade: 
Lappskattelandet 'an sich' ger den enskilde skogssamen och hans familj alla de förut-
sättningar för att utveckla renhjorden från ett fåtal djur till en stor hjord. Men indivi-
den LL har en viss fördel vad gäller jaktmarker och fiskevatten gentemot lappskatte-
landsgrannen som i stället har stora vackra vinterbetesmarker: Det fanns skillnader 
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mellan lappskattelanden som bidrog till att den enskilde skogssamen och hans familj 
gjorde en bedömning av sitt lappskatteland och vägde samman de olika andelar nä-
ringar som tillsammans blir deras näringssammansättning. Dessutom innebar lapp-
skattelandsinnehavet att du hade en sorts försäkring: När du prövat en utvecklingsväg, 
t.ex. en dominans av renskötsel och det inte föll väl ut gav lappskattelandet dig och 
familjen möjligheten att i stället satsa på jakt och fiske med en mindre andel rensköt-
sel (för att senare återigen satsa på större renhjord). Summerat, med alla lappskatte-
land inräknade, finns här en förklaring till att alla inte satsar likformigt och inte vid 
samma tidpunkt.  

Denna, i ett linjärt utvecklingsperspektiv, paradox genererar ett tänkande om att ut-
forska nya temata. Man kan taxera/värdera varje lappskattelands bonitet ur ett skogs-
samiskt näringsperspektiv där de olika värden summerat utgör en lappskattelandets 
bonitetssumma. Taxeringen bör grundas på hur jakt, fiske och renskötsel kunde nytt-
jas vid denna tid. Kombinerat med källstudier borde det ge en än tydligare bild av 
lappskattelandens bärighet i Arvidsjaurbyn och andra skogssamebyar. Sammanfatt-
ning: Skogssamerna övergick således 1650-1800 från en näringssammansättning med 
fångstnäringar som viktigast till en där renskötseln och utvecklingen av renhjorden var 
den viktigaste. Utvecklingen var inte likformig. Enskilda skogssamer kunde, tack vare 
de näringsmässiga förutsättningarna på sitt lappskatteland, satsa på fiske och jakt för 
att i ett senare skede byta tyngdpunkt i näringssammansättningen och i stället foku-
sera på att utveckla renskötseln. 

Övergripande frågeställning nr 2 löd: Vilken roll spelar det utifrån kommande nä-
ringstrycket, från fjällsamer respektive nybyggare, i de skogssamiska områdena? Re-
sultaten i uppsats II, Lappskattelandet Vuorbejaur 1650–1800 – en pilotstudie, vi-
sade att Vuorbejaurlandet var särskilt utsatt för fjällsamiskt näringstryck. Självfallet 
påverkades vuorbejaursamerna av detta tryck. Men skogssamerna försvarade med 
framgång sina rättigheter i häradsrätten. Fjällsamerna hade, med den tidens mått 
mätt, stora renhjordar. Åtminstone sedan 1600-talets slut hade deras renhjordar vin-
terbetat på skogssamiska lappskatteland. Denna påverkan, över tid och varje vinter, av 
fjällsamiska besökare hur skogssamen och hans familj skulle få sin renhjord att växa 
bör ha varit en process på temat inlärning, ifrågasättande och bejakande. Under de 
sista decennierna av 1700-talet hade Vuorbejaursamerna utvecklat en renhjord som 
var tillräckligt stor för att de under vintern måste flytta österut utanför det egna lapp-
skattelandet. Vid slutet av 1700-talet flyttade för vinterbetets skull ett antal av Arvid-
sjaurbyns skogssamer österut mot kusten. Fjällsamernas näringstryck mot de skogs-
samiska lappskattelanden under vinterhalvåret spelade en roll i utvecklingen av de 
senares övergång till renskötsel och vinterbetesflyttningar till kustlandet. Skogs-
samerna kunde på nära håll under vintern studera fjällsamernas metoder för hur man 
kunde öka renhjordens storlek. Men att påstå att näringstrycket mot den skogssamiska 
renskötseln var så stor, mätt i antal betestvister som hamnade inför tinget, att den 
delen av fjällsamisk påverkan var den avgörande faktorn för skogssamisk övergång till 
en ökad renskötsel, kan inte hävdas. 
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De första nybyggarna anlände till Arvidsjaurbyn under 1750-talet. Bylund har ingå-
ende beskrivit mötet mellan de två näringsformerna. Den enda tvist som sticker ut på 
temat djupgående näringsmotsättningar var den fisketvist där skogssamerna till sist, 
efter år 1800, genom tingsutslag, tvingades att ge upp sin skattelandssjö.  

Resultaten av min forskning visade att skogssamerna, bl.a. tack vare att de domine-
rade nämndemannakåren vid häradsrätten, kunde dela sina lappskatteland, vilket var 
viktigt för utvecklandet av renhjordarna. Samtidigt som produktiviteten på skattelan-
den därmed höjdes ökade också den skogssamiska befolkningen: Skogssamerna var 
aktörer precis som nybyggarna. Här kan man se en parallellitet i näringarna emellan 
skogssamer och nybyggare. Samtidigt som nybyggarna från 1750-talet och framåt in-
synade nybyggen (vilka oftast godkändes av myndigheterna) var de skogssamiska nä-
ringarna inne i en positiv utvecklingstrend. Parallelliteten kan formuleras i form av ett 
scenario: Redan innan nybyggarna anlände visste skogssamerna förmodligen (genom 
exempel från de andra lappmarkerna) att man inte kunde gå emot etablerandet av 
nybyggen på sina lappskatteland. Det innebar att man i Arvidsjaurbyn sinsemellan och 
under ett antal decennier, hade möjligheter till en pågående strategisk diskussion som 
utmynnade i en samsyn. Inkommande nybyggare möttes av skogssamer som var of-
fensiva och som satsade på att utveckla näringarna. Nybyggarnas etablering medförde 
att konflikter mellan nybyggare och skogssamer uppstod. Men konflikterna var dels 
inte särskilt många dels inte så djupgående i förhållande till skogssamernas näringsut-
veckling, fram till år 1800. I stället var det skogssamernas egenkraft i utvecklingen av 
sina näringar som var avgörande fram till år 1800 (delningar av lappskatteland, större 
renhjordar och befolkningsökning). En kommande forskningsuppgift härvidlag skulle 
vara att gå in än djupare i ett multivariat scenario för att ytterligare undersöka och 
gradera parallelliteterna i näringsutveckling fram till år 1800 och från 1800 och 
framåt.  

Sammanfattning: Skogssamerna kunde avvärja hoten från fjällsamernas genomfar-
ter varje vinter. För skogssamerna blev fjällsamernas renhjordar under vintertid före-
mål för allvarliga tvister där HR dömde till skogssamernas fördel. Men fjällsamernas 
stora renhjordar var också ett över tid värderat exempel som skogssamerna hade upp-
levt när de ökade sina renhjordar. I det stora hela var fjällsamernas näringstryck mot 
skogssamerna inte särskilt stort.  Nybyggarna från kustlandet som slog sig ner på 
lappskattelanden kunde till det yttre ses som ett allvarligt hot mot skogssamernas 
näringar. Men under perioden 1750-1800 kom nybyggarna framförallt att utveckla de 
egna näringarna parallellt med skogssamernas näringsutveckling. 

När man studerar skogssamerna vis a vis det statliga inflytandet kan statens roll fö-
refalla vara liten eftersom skogssamerna rådde sig själva på sina skatteland året om. 
Vad gäller ting, marknad och skatteuppbörd kunde inte statens roll, just vid sådana 
tillfällen, vara så stor. Statens roll var att beskatta, utfärda tvingande riktlinjer och att 
kontrollera skogssamernas efterlevnad av förordningar, regler och plikter. Statens 
inflytande på skogssamernas näringsutveckling 1650–1800 var betydande. Den över-
gripande frågeställningen nr 3 är som följer: Vilken roll spelar det utifrån kommande 
trycket i form av den svenska staten i de skogssamiska områdena? Den statliga föränd-
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ring som innebar en negativ effekt för skogssamernas ekonomi var att den svenska 
armén efter 1718 och framåt minskade beställningarna på det sämskade renskinn som 
utgjorde en del av soldaternas beklädnad. Skogssamerna fick beställningar på ren-
skinn från sämskmakareskrået i Stockholm som fått beställningar från den svenska 
krigsmakten. Under början av 1740-talet är krisen i full blom då skogssamerna klagade 
över sin fattigdom inför Konungens befallningshavande i länet. Redan under 1734 års 
riksdag hade borgarstånd och landshövding fört fram klagomål om denna kris. Åtskil-
liga år efter krisen omnämns den i prostvisitationsprotokoll (1767). Freden och bort-
fallet på den tidigare efterfrågan på renskinn förefaller också ha varit startskottet för 
att utveckla renskötseln där, enligt prästernas visitationsprotokoll, de unga skogs-
samerna utan lappskatteland, de så kallde ungsprintarna, gick i bräschen för utveckl-
ingen av renskötseln.  

Andra statliga åtgärder som påverkade skogssamerna var i kronologisk ordning som 
följer: Kyrkors, marknaders och tingsställens inrättande i lappmarkerna under 1600-
talet, att Arvidsjaurbyn blev egen församling, att man fick en egen marknad och en 
egen häradsrätt. Resultatet av dessa statliga åtgärder var att Arvidsjaurbyn framträdde 
som en organisatorisk geografisk helhet. En följdeffekt av lappskattereformen år 1695 
var att gränserna mellan skogssamebyarna i lappmarkerna reglerades. För Arvid-
sjaursbyns del innebar det att byns lappskatteland i norr och söder hade definierade 
gränser som sträckte sig över Piteälven i norr och över Vindelälven i söder.  

År 1748 kom förordningen som innebar slutet på den oreglerade flyttningen av 
skogssamiska fattighjon ned till det bottniska kustlandet. I stället kan man, med en 
anakronistisk term, benämna den som ett första försök till arbetsmarknadsreform. 
Den mynnade bl a ut i att myndigheterna via den tingsrätt som fattighjonet flyttade 
ifrån av upprättat protokoll visste i vilken by eller stad nere vid bottenvikskusten som 
de skogssamiska fattighjonen tjänade. Det innebar slutet för att gömma fattighjon på 
hemmanen vilket tidigare hade varit ett sätt att behålla arbetskraften undan myndig-
heternas eventuella åtgärder. Staten införde ett nytt lappmarksreglemente år 1749 där 
nybyggarens rättigheter till jakt och fiske reglerades till fångst på husbehovsnivå, i akt 
och mening att ge samerna bättre förutsättningar för att deras jakt och fiske inte skulle 
inskränkas av de inflyttande nybyggarna (tydligare formulerat än i föregångaren 1695 
års Lappmarksplakat). År 1752 drogs lappmarksgränsen upp. Den innebar framförallt 
att det nu var slut med kustböndernas fiskefärder till lappmarkssjöarna vilket innebar 
att skogssamerna i Arvidsjaur disponerade fiskesjöarna själva. Under 1760-talet kom, 
via landshövdingen i Västerbottens län, starka uppmaningar till skogssamerna att 
upphöra med sin näring och i stället bli nybyggare. Nästa framstöt från statens sida, 
att flytta handläggningen av lappskattelandsärenden som t.ex. insyningar från ting-
en/häradsrätterna till länsstyrelserna, gav fram till undersökningsperiodens slut år 
1800, ingen nämnvärd effekt hos skogssamerna. Att fördjupa en undersökning av den 
statliga renskinnshandeln via Sämskmakareskrået är den forskningsuppgift avseende 
statens inflytande, som kan sprida ytterligare ljus på skogssamiska näringsförändring-
ar under perioden 1700-1760. Parallellt med den borde en näringsrelaterad kohortstu-
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die på ungsprintare, verksamma vid 1750-talets början, ge en djupare förståelse av den 
skogssamiska transitionen till en ökad vikt för renskötseln.  

Sammanfattning: Statens påverkan på det skogssamiska samhället var när den stu-
derats noggrant över tid stor. Staten klarlade, definierade och fastställde den skogs-
samiska Arvidsjaurbyn, organisatoriskt, geografiskt och judiciellt. Signaler om en stat-
lig omorientering kom dock under slutet av 1700-talet. Man föreslog att skogssamerna 
skulle bli jordbrukare. Under 1800-talets första år flyttades lappskattelandsärenden 
från det lokala tinget till tjänstemänne på länsstyrelsen.  

Den fjärde övergripande frågeställningen löd: Vilken roll spelar skogssamernas 
egenförmåga för en hållbar näringsutveckling? Med frågeställningen belyses en under-
liggande och mycket viktig dikotomisk problemställning: Var skogssamerna offer för 
omständigheterna/myndigheterna eller var de självständiga aktörer som i en tid av 
samhällelig omvandling hade förmågan att tillsammans forma strategier för framtiden 
– strategier som var ekonomiskt hållbara?  

I redovisade resultat har jag visat på skogssamernas förmåga till självorganisering 
och självstyre och förmåga till en hållbar näringsutveckling. Under 1600-talet levde 
skogssamerna av fångstnäringar samtidigt som man av staten ålades skjutsplikt för att 
transportera myndighetspersoner och gods till och från gruvdriften i Nasafjäll. In i 
1700-talets första hälft kom så en dramatisk nedgång i efterfrågan på renskinn. Den i 
sin tur avlöstes av en stark näringsutveckling och folkökning 1750-1800. De klarade av 
alla uppräknade utmaningar och kunde vända dem till framgångar. Kollektivet skogs-
samer var underkastade att överleva varje år, trots små marginaler. Av ovanstående 
kan framhållas att skogssamerna må ha besuttit egenskapen uthållighet. De hade en 
förmåga att steg för steg utveckla sina näringar genom att nyttja det egna lappskatte-
landets resurser. Från 1650-1800 hade de utvecklat näringarna genom att flytta 
tyngdpunkten från en jakt- och fiskedominerad näringssammansättning till en 
renskötseldominerad. Graden av social stratifiering dvs. ökade egendomskillnader var 
låg, medan graden av differentiering, i form av variationer på olika skogssamers nä-
ringslivssammansättning, var hög.  

Skogssamerna samverkade sedan tidigare med sina lappskattelandsgrannar. Om 
höstarna samlades renarna till renskiljning. Vissa typer av fiske gjordes tillsammans. 
De jagade björn tillsammans. Frågor som skulle avgöras tillsammans med andra 
skogssamer uppkom allt oftare vilket innebar att skogssamerna fram genom 1700-
talets samhällsförändringar alltmer hade fått för vana att ta beslut. De samlades för att 
samråda om byalänsmans förslag vad var och en skulle betala i skatt. Det är sannolikt 
att de samrådde om gemensamma frågor inför kommande ting: ”Hur ska vi som 
nämndemän ställa oss i denna renbetestvist?” ”Hur ska vi som nämndemän ställa oss i 
syneförrättningen om gränstvisten mellan de här lappskattelanden?” ”Hur ska vi agera 
för att förmå de här parterna att nå en förlikning?” När det kom till det egna lappskat-
telandet var de skogssamiska innehavarna helt självständiga i sina beslut. Men om du 
som skattelandsinnehavare tog ett beslut hur du ville lösa en tvist om gränser eller om 
betesmark med en annan skattelandsinnehavare så kan man se att samebyn först för-
sökte nå en förlikning. Om den gick om intet fick tvisten avgöras inför tinget. Väl där 
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kunde man ånyo söka förlikning med varandra. Om det inte lyckades kunde det hända 
att 'dina' nämndemän förordade ett annat beslut än 'ditt' och till din motparts favör. 

Omvandlingen av det skogssamiska samhället 1650–1800 är är tydlig. Den har be-
tydelse för bedömningen av skogssamerna som aktörer. Vilka plikter hade skogs-
samerna att finna sig i? De hade skjutsplikt och de hade skyldighet att hålla vintervä-
gar som gick över deras lappskatteland farbara. De hade kyrkoplikt – vissa kyrkohel-
ger skulle de bevista gudstjänsten i kyrkan. Den skyldigheten hade de även om de 
bodde längst bort i den socken som 1650-1800 omfattade de nuvarande kommunerna 
Arvidsjaur och Malå. Hela familjen skulle förhöras om sina kristendomskunskaper. I 
dessa frågor valde de, för det mesta, att följa lagar och förordningar.  

I frågor om fattiga skogssamer, lappskatteland, skatter, kyrkoutgifter, skjutsningar, 
och interna näringstvister var du som skogssame en självständig aktör. Den bild som 
framträder är att samtidigt som du sökte lösa egna interna konflikter agerade du via 
dina förtroendevalda på samebynivå. Den enda fråga som skogssamerna verkar ha 
haft svårt för att kontrollera var konsumtionen av brännvin där resultaten visar att 
inte en enda gång fram till år 1800, var skogssamer instämda som svarande till tinget i 
de brännvinsmål som förekom. Utifrån det faktumet kan vi säga att skogssamerna 
agerade mot brännvinsförsäljningen utifrån förvärvade insikter om brännvinet som en 
försvårande faktor vad gäller utvecklingen av näringar och andra skogssamiska frågor.    

In i 1700-talet kom yttre förändringar att forma inre sociala förändringar hos skogs-
samerna: Till skillnad från andra halvan av 1600-talet blev du som skogssame under 
1700-talet församlingsmedlem, du kunde vara förtroendevald i sockenstämman eller 
som nämndeman vid tinget och hemma lärde du dina barn 'att läsa i bok'.  Inte så säll-
an ställde du upp och arbetade med renoveringar eller nybyggnationer gällande kyrka, 
marknad och ting.  

Skogssamernas ekonomiska vara framstod som komplext. Eftersom de levde i små 
omständigheter var förmågan att finna näringskombinationer gynnsamma för var och 
en familj viktig. Deras inriktning gick tydligt ut på att sprida riskerna. Elinor Ostroms 
teori om allmänningar och hur de organisationer som hon studerat i fältstudier varit 
framgångsrika (hur de var organiserade och vilka regler som gällde för att de skulle 
kunna säkra en positiv utveckling) gjorde det jämförelsevis tydligt att skogssamerna, 
med familjen som näringsbas, fram till 1800 hade format ett självstyrande kollektiv 
med en gemensam strategi. De var i besittning av vissa maktinstrument (nämnde-
mannamajoritet vid tinget) som gjorde det möjligt för dem att upprätthålla motsvarig-
heter till de regler som Ostrom formulerat för de allmänningar som hon benämner 
Common Pool Resource (CPR) eller Gemensam resurspool.  

Med värderingen av skogsamerna enligt Ostroms kriterier så förstärks bilden av 
skogssamen. Alla de mått och steg som skogssamerna vidtog under denna tid visar, 
när de placeras i ett CPR-sammanhang, att skogssamerna var väl organiserade och att 
de var aktörer. Visserligen var de inte på något sätt favoriserade av överheten. I per-
spektivet av deras egenförmåga spelar överhetens försök att förmå dem att överge sina 
näringar en mindre roll – åtminstone fram till år 1800. Inte ens landshövdingars i 
Västerbottens län uppmaningar att byta näring och bli jordbrukare/nybyggare fick 
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dem att överge sina näringar. Eftersom de hade en god sammanhållning och en för-
måga och en strategi för att ta sig framåt behövde de, som det verkar, inte synas eller 
märkas för sakens skull. I kommande forskning kan analysen av skogssamernas nä-
ringsutveckling fördjupas bland annat med utgångspunkt i denna avhandlings resultat 
och Ostroms teori om Allmänningar.  

Sammanfattning: Skogssamerna hade en egenförmåga att röra sig framåt mot en, 
för den tiden, hållbar näringsutveckling. Deras bas för näringsutveckling var lappskat-
telandet. De hade också instrumenten för att hantera de olika frågor som uppstod. 
Som ett av de viktigaste instrumenten för att kontrollera utvecklingen mot en allt vik-
tigare renskötsel var deras majoritet i häradsrättens, eller tingets, nämndemannakår. 
Det innebar att de i rätten kunde reglera de frågor och tvister om deras näringar som 
uppstod i utvecklingen av renskötseln. Även om varje familjs sammansättning av nä-
ringar som renskötsel, jakt, fiske och hantverk i princip var unik agerade de samtidigt 
på ett sammanhållet sätt. Det är först efter 1800, när länsstyrelserna tar över hand-
läggningen av lappskattelandsärenden, som skogssamernas aktörsmöjligheter mins-
kar.  

Under arbetets gång har en del i studiet av skogssamernas näringar och samhälle 
varit den inre dialogen mellan källstudier och teoribildningar. Den har varit viktig i 
diskussion och tolkning av resultat – inte minst för att rätt bedöma tidsepoken för vad 
den var. Om vi för ett ögonblick och i tanken reser tillbaka till här studerade skogs-
samer skulle en anakronistisk tolkning kunna bli: 'Tänk, så präktigt, robust och gott 
skogssamerna verkar ha det'.  

Men den verklighet som framkommer i tolkningar, förhoppningsvis utan anakron-
ismer, visar att de levde ett strävsamt liv, arbetade hårt med målet att klara hem famil-
jens årliga försörjning samtidigt som de utvecklade sina näringar. Om vad det var som 
gjorde att de klarade av svåra utmaningar har min forskning gett en del svar - fler lig-
ger och väntar. 
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12. SUMMARY 

The present dissertation about the forest Sami is concerned with their society trans-
formation 1650-1800. The forest Sami are generally not as well-known as the moun-
tain Sami. They have been of only secondary interest for research, in contexts focusing 
on the mountain Sami.  This thesis shows that the forest Sami were actors on an eco-
nomic, social and societal level. Around 1800 the forest Sami’s position was to be 
weakened due to government measures. 

If we had been able to visit the northern parts of Norrland around 1650, we would 
have met forest Sami from the Kemi region to the forest area that surrounds Ånger-
man River and its tributaries in the south. Their land stretched from the mountain 
terrain in the west to the cultivated coastal areas in the east. The forest Sami were the 
only inhabitants in this boundless forest area that seasonally was used by the coast 
peasants for fishing and by the mountain Sami for winter pasture. The core area of the 
forest Sami of today is Malå and Arvidsjaur municipalities with offshoots into Arjep-
log, Jokkmokk and Gällivare municipalities.  

The dissertation is a source study about the forest Sami 1650–1800. The sources 
consists of court books, taxation registers, population registers, church books, visita-
tion protocols, and trade accounts. The forest Sami have been studied at an individual 
level whereby the results have been merged, analysed, generalised, and discussed. 
Early in the work process it was obvious that the lappskatteland (the Sami taxation 
land) was an important part of the investigation of the forest Sami society transfor-
mation. The main area under study is Arvidsjaurbyn (the Arvidsjaur Sami village con-
sisting of 30–40 lappskatteland) in Pite lappmark (the Sami region of Pite). Compara-
tive studies concerning economic and societal conditions include the forest Sami 
neighbours in the South, Uhmeåbyn, and Jokkmokk and Sjokksjokk in the North.  

Arvidsjaurbyn is unique as a research object, since it consisted merely of forest Sami 
inhabitants. The area of Arvidsjaurbyn is identical with Arvidsjaurs socken (the parish 
of Arvidsjaur) founded by the Swedish state in the 17th century. The forest Sami had 
under their own control cooperated internally and communicated with the State and 
the church during more than 100 years before the first non-Sami settler arrived (1757). 
Arvidsjaur was a parish and an ecclesiastical, juridical and administrative area of its 
own. The market in Arvidsjaur was ancient and developed considerably during the 
18th century.  

Mountain Sami reindeer nomadism impacted the winter forest area towards the end 
of the 17th century. During the first half of the century forest Sami sued mountain 
Sami at court for intrusion on pastures. The conflicts increased over the century. Nev-
ertheless, mountain Sami reindeer nomadism had not a significant impact on the for-
est Sami society. Instead they inspired the forest Sami to increase the size of their 
reindeer herds.  

A more substantial settlement process of non-Sami settlers of Sami traditional land 
began in the 1750s. Arvidsjaurjaurbyn was the last of the forest Sami villages in Swe-
den to experience colonization (from 1757). The forest Sami in Åsele, Ume, Pite and 
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Lule lappmarker (the Sami regions of Åsele, Ume, Pite and Lule) were influenced dif-
ferently by the settlers. After 1750 most lappskatteland in Uhmeåbyn in Ume lapp-
mark were lost to settlers with the consequence that Uhmeåbyn (present-day Lycksele 
municipality) practically ceased to exist around the year 1800. Contrary to that the 
forest Sami villages in the north developed their industries. This included 
Arvidsjaurbyn that prevailed in existence (present-day forest Sami villages Malå, 
Mausjaur, Östra Kikkejaur and Västra Kikkejaur). The reasons for this survival capaci-
ty are undeniably interesting. 

The forest Sami have traditionally leaned to three activities, namely fishing, hunting 
and reindeer husbandry. Hunting and fishing were most important around 1650, while 
reindeer husbandry dominated until the 1750s. In this transition the forest Sami chose 
a strategy of their own. After 1750 they began to divide their lappskatteland (Sami 
taxation lands) and the reindeer herds increased their size – a sustainable develop-
ment that marked the start of reindeer herding and forest Sami nomadism. 
Arvidsjaurbyn was one of the Sami villages that substantially increased its population 
1750–1800. The influence of the settlers in Arvidsjaur was not significant before the 
year 1800. Simultaneously the forest Sami society was under transition and the inhab-
itants kept their influence in different arenas.  They were an important part of the 
church administration, forest Sami lay assessors successfully defended forest Sami 
interests at court, and they showed that they could handle difficult negotiations with 
the State. They did not differ much in economic capacity and the inner cohesion was 
strong. The dissertation concludes that the forest Sami were actors, not victims. 
Thereby they had a position of power to handle negotiations, primarily concerning 
industrial issues. This position depended largely on their organizational capacity and 
self-governance.  

The Swedish State formed Arvidsjaurbyn as an administrative unit from the early 
17th century, and should be seen as a structural power during the 18th century. The 
Sami taxation land reform took place in 1695. During the 1740s the conditions for 
migration of poor Sami to the coast, inhabited by Swedish farmers, were changed. 
From now on it was demanded that they had an occupation in the new area, and the 
migrations were regulated by the authorities in the parishes of in- and outmigration. 
The border between the Swedish farmers at the coast of the Bothnian Gulf and the 
Sami area of Lappmarken was established in the early 1750s. It meant primarily that 
the coastal farmers had to give up fishing in the inland lakes.  

During the 1760s the Swedish State began to develop the position that the forest 
Sami ought to give up reindeer husbandry for agriculture. However, it was not until 
the 1830s that forest Sami in Arvidsjaur to some extent became settled farmers. When 
the state around the year 1800 decided to move the administration of Sami taxation 
lands from local district court to the county administrative boards it had a negative 
impact on the forest Sami society. Nevertheless, the era up to 1800 was favorable for 
the forest Sami. The following century included great and difficult challenges that were 
complicated by the fact that the political influence of the forest Sami, due to State 
measures, decreased. 
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13. BILAGOR 

Bilaga 1 

Tabell 3 Lappskattelandsproveniens för fattiga skogssamer åren 1753–1786.373 

 

Källa: Fattigräkenskaper 1753–1786, Kyrkoräkenskaper, Arvidsjaurs kyrkoarkiv. 

Lappskatteland som inte är representerade i fattiglängden:  

Södra Arvidsjaurbyn: Duoldemjaur, Keppejaur och Släppejaur. 

Mellersta Arvidsjaurbyn: Quotejaur, Kilfejaur, Ö Kikkejaur, Tjaktjejaur Kåtesoen, Pjeskejaur och Hjertejaur. 

Norra Arvidsjaurbyn: V Kikkejaur, Pite älv och Njallejaur. 

                                                             
373 Källa: Fattigräkenskaper 1753–1786, Arvidsjaurs kyrkoarkiv. HLA. 
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Figur 10. Skogssamer i Arvidsjaurbyn som uppbar fattigunderstöd 1753–1786. Övre linjen = 

medelålder för varje års understödstagare. Nedre linjen = antal understödstagare varje år. 

 

Källa: Fattigräkenskaper 1753–1786, Kyrkoräkenskaper, Arvidsjaurs kyrkoarkiv. 
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Bilaga 2 

Tabell 4. Leveranser av renskinn till Handelshuset Clausén/per individ och lappskatteland 

1788–1803.374 

 
Källa: Handelshuset Clauséns räkenskaper folio 1-277. Avräkningsbok:2, Arvidsjaur. Enskilda arkiv, C:104. HLA.  

                                                             
374 Innehållet i figur 8 i Marklund 2008, [V], s 394 byttes olyckligtvis ut mot innehållet i figur 9 (Marklund 2008, [V], s 
398), vid sättningen.  
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Bilaga 3.  

Tabell 5. Antal ledamöter i Häradsrättens i Arvidsjaur nämnd vissa år 1761–1800 fördelade på 

skogssamer och nybyggare samt jämförelse av befolkningsutveckling 1758–1800 uttryckt i en 

kvot. 

 
Källor: Domböcker för åren 1761, 1770, 1780, 1785, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 (HLA)., 
Renoverade domböcker för åren 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800 (RA), Prosteritabeller, 
Tabellverket (HLA), prästernas Ämbetsberättelser (HLA), vissa år, 1749–1800. 
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Bilaga 4. 

Tabell 6. Arvidsjaurbyns länsmän 1665–1800 enligt mantalslängderna. 

 
Källa: Mantalslängder, Arvidsjaurbyn 1665–1800, Riksarkivet (RA). 
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15. BILDBILAGA 

 
Bild 1: Lappskattelandsjön Vuorbejaur mot väster från landtungan mellan V och Ö Vuorbejur. Berget bortom sjön är 
Verboberget medan de avlägsna bergen i höger kant är belägna i Granbyn i Ume lappmark. Landområdet mellan sjöarna, 
varav en udde är synlig i höger bildkant, kan vara det område som i ett domboksprotokoll gällande en betestvist med 
fjällsamer benämns Gwotogo (landet i mitten). Se Marklund 1999b, [II], s 38 och 66. Foto: Bertil Marklund©. 

 

Bild 2: Utsikt från Tjamstan eller Kiamsten åt väster. Berget ligger på lappskattelandet Keppejaur. Mitt i bilden och på 
södra sidan om Malåträsket (Jergna) ser vi norra änden av Släppejaurs lappskatteland. I bildens mitt och i fonden ligger 
Fnöskberget (Nuskulusoiwe) beläget på Gransele lappskatteland. Till vänster om och bortom Fnöskberget skönjer vi 
Vuorbejaurlandet. De gamla platsnamnen Kiamsten, Jergna och Nuskulusoiwe härrör från 1671 års karta över området 
(Norberg 2011: 92–95). Foto: Bertil Marklund©.
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Bild 3. Storavaviken mot väster. Viken utgjorde en del av vintervägen mellan Arjeplog och Arvidsjaur.Här hade du inte så 
lång väg kvar till kyrkan, marknaden, tinget eller lappstaden i Arvidsjaur. Efter denna vinterväg åkte ämbetsmän, 
handelsborgare från Piteå, skogssamer med skjutsplikt och andra resenärer. Foto: Bertil Marklund©. 

 

Bild 4 Marknads-, lappstads- och tingsplatsen i Arvidsjaur med anor från 1500-talet. Till vänster om bilden låg den gamla 
kyrkan med kyrkogård och prästgård. Omgivande vinterrenbete skulle räcka till skogssamerna, handelsborgarna från Piteå 
och fjällsamer. Platsen var en skogssamisk nod där en myckenhet kommunikation, fest, glädje och avkoppling förekom men 
där också sorg, vrede och skam ibland tog plats. Foto: Bertil Marklund©.
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Bilderna  5.och 6. Lappstaden i Arvidsjaur. Den ursprungliga lappstaden från 1500-talet låg i anslutning till den gamla 
kyrkplatsen (jämför bild 4). I samband med byggandet av ny kyrka flyttades Lappstaden österut till nuvarande ställe. I den 
gamla lappstaden var byggnaderna inte placerade enligt någon plan då byggnader tillkom vartefter (Liedgren 1997: 38, 44). 
Foto: Bertil Marklund©. 
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Bild 7. Solnedgång i augusti västerut mot lappskattelanden Laukerjaur och Voudnejaur. Denna sjörika del av Arvidsjaurbyn 
kännetecknades 1650–1800 av många och små lappskatteland. Foto: Bertil Marklund©. 

 

Bild 8. Sommar- 0ch höstvistet Soubdok vid Strömudden på lappskattelandet Västra Kikkejaur. Under senare delen av 
sommaren släpptes renarna i 'vildan' och man kunde ägna sig åt fiske och andra bestyr. Sommar- och höstvistena var 
belägna vid fiskrika sjöar. Antal visten på ett lappskatteland kunde variera. Foto: Bertil Marklund©. 
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Bild 9. Auktsjaursjön en regning sommardag. Lappskattelandet Auktsjaur är beläget i den norra delen av Arvidsjaurbyn. 
Omgivande lappskatteland var Västra Kikkejaur och Jerfojaur i väster, Malmesjaur, Moskosele och Lomträsk i norr, 
Njallejaur, Voudnejaur och Serrejaur i öster och söder. Foto: Bertil Marklund©. 

 

Bild 10. Huvudsjön Gukkisjaur på lappskattelandet med samma namn. Bilden är tagen mot väster. Lappskattelandet 
gränsar mot Arjeplogs socken och Arjeplogsbyn.  Norr om Gukkisjaur låg Västra Kikkejaur och i söder låg 
Gardnejaurlandet. Foto: Bertil Marklund©. 
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Bild 11 Sommarbetesmyr på Kilvojaurlandet. Sommarrenbetestillgången i Arvidsjaurbyn var tillräcklig. Konkurrensen med 
nybyggarna om gräs- och starrväxter på myrarna blev en realitet från början av 1800-talet. Foto: Bertil Marklund©. 

 

 

Bild 12. Sommarbetesvy för skogssamer och deras renar från Granselelandet. Kanske var detta en väg för renarna mellan de 
0lika sommarbetesmyrarna varav en ses i fonden runt den lilla tjärnen Foto: Bertil Marklund©. 
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Bild 13. Vindelälven mot öster och uppströms Rusksele. Vi befinner oss här i skogssamebyn Uhmeåbyn i Ume lappmark. År 
1670 hette lappskattelandet på norra sidan älven Staggowari och landet på södra sidan Altawari (Jfr Norstedt, s 90–91). 
Foto: Bertil Marklund©. 

 

 

Bild 14. Utsikt mot det skogssamiska lappskattelandet Wistträsklandet från dagens buddisttempelhöjd i Fredrika. 
Wistträsklandet var ett av skattelanden i Åhselebyn i Åsele lappmark. År 1695 skattade Hans Nillsson för landet 
(Westerdahl, s 42–44). Foto: Bertil Marklund©. 
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Bild 15. Vy från Backtsjaurlandet mot öster och vinterbetesbergen på Jervesjaurlandet. Vinterrenbetet var tillräckligt fram 
till 1750. Bristen på vinterbete medförde att skogssamerna i Arvidsjaurbyn sökte betesmarker öster om lappmarksgränsen 
på det så kallade 'Nedre landet'. Foto: Bertil Marklund©. 

 

Bild 16. Bild mot söder från Keppejaur lappskatteland omkring en mil väster om gränsberget Åmliden. Efter en rejäl 
snöstorm i december kan vi få en känsla av hur arbetet i renskogen var under 1700-talet. Under de första åren av 1750-talet 
var Åmliden ett av de gränsberg där gränsdragningskommissionen samlades. Österut, t ill vänster i bilden, låg Skellefteå 
storsocken och det s.k. nedre landet med skogs- och jordbruksmarker ned till Bottenviken. Foto: Bertil Marklund©. 
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