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Abstract

This thesis examines the everyday resistance, and its interaction with
cultural hybridity, of the Saami population in the administrative unit of
Torne lappmark during the period 1639–1732. To do this, the thesis uses
theoretical concept of everday resistance as it has been described by James
C. Scott and the theories of cultural hybridity as they have been described
by Peter Burke. Primary source material used in this thesis consists of
the court records from Torne lappmark, specifically from the courts at
Jukkasjärvi and Enontekis.

The results of this thesis present a picture of the everyday resistance
in early modern Torne lappmark. The states control was most prominent
at the annual markets and court proceedings. The everyday resistance
of the Saamis became more subtle when the supervision by the Swedish
state became more significant, for example by cutting off pieces from the
reindeer hides that they sold or taxed with. Further away from the courts
the Saamis could use more drastic options, for example fleeing to Norway.
The Swedish state did not want to implement hard punishments on the
Saamis because the mining operations in the lappmarks were dependent
on Saamis and reindeers to carry ore, wood and food in order to keep the
mines operational. This is used by the Saamis as an argument against
material domination. The insults and rumours concerning state officials
that can be found in the source material often concern abuse of power. The
lack of control outside the yearly court proceedings also led to harassments
of state and church officials.

The Swedish state had political reasons to present the Saamis as chris-
tian subjects while trying to exterminate the Saami religion. The Saamis
therefore learned a sufficient amount of christianity to make interaction
with the state easier and to use as a tool in court proceedings to avoid
punishment. This normalised and legitimised the states use of power. The
fact that Saamis carried christian ideas and could reproduce them when
they needed also led to a cultural hybridisation. They also adapted these
ideas in accordance to their own worldview. Some Saamis also hybridised
the two religions in different religious practises.

The use of these theoretical models offers a new perspective on the
interaction between the Swedish state and the Saamis. It also gives a new
perspective on the power relationships in Torne lappmark during the early
modern period.

Keywords: Saami history, everyday resistance, cultural hybridity, 17th
century, 18th century
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Sammanfattning

I denna uppsats undersöks samernas vardagliga motstånd, och dess samspel
med kulturell hybriditet, i Torne lappmark under perioden 1639–1732.
Detta görs med hjälp av James C. Scotts teoretiska modell om vardagligt
motstånd och Peter Burkes teorier om kulturell hybriditet. Det primära
källmaterialet utgörs av transkriberade domböcker från Torne lappmark,
Jukkasjärvi och Enontekis tingslag.

Resultatet av denna uppsats ger en bild av det vardagliga motståndet
i Torne lappmark. Den svenska statens kontroll var som starkast vid
den årliga marknaden och tinget. När statens insyn ökade blev samernas
vardagliga motstånd mer subtilt. Till exempel form av skurna renhudar
som de skattade med eller sålde. Vid sidan av tinget märks tydligt de brister
som fanns i den statliga kontrollen. Där tog det vardagliga motståndet mer
drastiska former, som till exempel de samer som flyttade till Norge. Staten
var dock försiktig med att bestraffa samerna på grund av att man hade
ett behov av dem i gruvdriften. Detta använde samerna som argument
och verktyg. De förolämpningar och rykten som förekommer mot statliga
ämbetsmän och lokala makthavare har främst att göra med maktmissbruk.
Statens brist på kontroll i lappmarkerna ledde också till att kyrkliga och
statliga ämbetsmän kunde utsättas för våld och trakasserier.

Staten hade utrikespolitiska skäl att framställa samerna som kristna
undersåtar samtidigt som de försökte utrota den samiska religionen. Sa-
merna var därför tvungna att lära sig en viss mängd kristendom för att
underlätta deras interaktion med statsmakten och för att använda som ett
verktyg vid tinget för att undkomma rättsliga straff. Detta medförde att
den statliga makten legitimerades och normaliserades. Att samerna lärde
sig tillräckligt mycket kristendom för att undkomma rättsliga påföljder
ledde också till en kulturell hybridisering. Samerna bar på kristna idéer
och kunde reproducera dem vid behov. Vissa samer hade även hybridiserat
samiska ritualer med kristen tro.

Användadet av dessa teoretiska modeller ger ett nytt perspektiv på
interaktionen mellan den svenska staten och samerna. De ger också ett
nytt perspektiv på maktrelationerna i Torne lappmark.

Nyckelord: Samisk historia, vardagligt motstånd, kulturell hybriditet,
1600-tal, 1700-tal
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1 Inledning
Den svenska statens agerande i lappmarkerna under den tidigmoderna perioden
har sedan länge beskrivits som en kolonisering. Detta innebär att de samer som
bebodde dessa områden hade varit utsatta för en långvarig statlig maktutövning.1
I koloniseringen av lappmarkerna ingick att man beskattade samerna, bedrev
en mission ämnad att utrota deras religion och använde dem och deras renar
i gruvdriften. Det har dock sällan varit så genom historien, att makt utövad
mot en grupp inte mötts av en motreaktion. Samerna i lappmarkerna reagerade
sällan med öppet motstånd mot statens maktutövande. Det innebar inte att
man inte använde sig av andra sätt att göra motstånd mot statens dominans.
Sätt som var svårare för staten att upptäcka och att motverka. Denna typ av
handlingar har påtalats i tidigare forskning men de har inte teoretiserats och
undersökts djupare. Denna uppsats har därför undersökt detta område inom den
samiska och svenska historien för att fylla denna kunskapslucka.

Det motstånd som skedde var alltså inte ett öppet motstånd. Istället har
denna uppsats koncentrerat sig på de små handlingar av motstånd som sker
i det fördolda eller i förtäckt form. Det är handlingar som de underordnade
samerna utförde i den vardagliga kontakten med den svenska staten och som
på ett mer subtilt sätt motsätter sig statens dominans och maktutövande. En
typ av motståndsstrategi som beskrivits av teoretikern James C. Scott som det
vardagliga motståndet.

Missionen och koloniseringen av lappmarkerna ledde också till ett kulturmöte
mellan samerna samt svenska präster och nybyggare. Det vardagliga motståndet
i lappmarkerna kan därför inte tillfredsställande beskrivas utan att ta hänsyn till
detta. Det oundvikliga kulturutbytet som skedde mellan samerna och svenskar
måste därför även det teoretiseras. För detta används Peter Burkes teorier om
kulturell hybriditet, en teori som beskriver hur kulturer blandas och omformas
när de möter varandra.

Det är med utgångspunkt från dessa två teoretiska modeller samernas mot-
stånd kommer att belysas. Området som studerats för denna undersökning är
Torne lappmark under åren 1639–1732. Detta är en period som kännetecknades
av statlig kolonisation och mission i lappmarken och som därför lämpar sig väl
för att undersöka samernas motreaktioner mot den statliga makten.

2 Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samernas motstånd mot den
svenska staten tar sig uttryck i Torne lappmark under perioden 1639–1732.
Genom att undersöka detta med hjälp av de teoretiska modellerna om vardagligt

1Se inledningen i Arell, Kolonisationen i Lappmarken : några näringsgeografiska aspekter ;
och Päiviö, ”Från skattemannarätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk studie av utvecklingen
av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”, s. 19–20.
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motstånd, som beskrivits av James C. Scott, och kulturell hybriditet, som
beskrivits av Peter Burke, kan man ytterligare belysa maktförhållandet mellan
samerna i Torne lappmark och den svenska staten under undersökningdsperioden.

2.2 Frågeställningar
• Vilka uttryck för vardagligt motstånd gentemot den överordnade svenska
staten står att hitta i källmaterialet?

• Vilka former av kulturell hybriditet förekommer i källmaterialet?

• Vilket samspel går att finna mellan kulturella hybrider och motståndet
mot överordnade grupper?

3 Teori

3.1 Dominans och motstånd
En av de teoretiker som utmärkt sig i forskningen om underordnade grupper
och deras motstånd mot överordnade gruppers dominans och maktutövning är
James C. Scott. Enligt Scott är öppet motstånd från de underordnades sida
något mycket ovanligt. Omständigheterna som krävs för att uppror eller väpnad
konflikt ska ske är ovanliga och när sådant ändå sker leder det ofta till ett
misslyckande för de underordnade. För att förstå underordnat motstånd bör
man istället, menar Scott, leta efter vad han kallar för “the everyday forms of
[. . .] resistance”, det vardagliga motståndet.2

För att undersöka detta vardagliga motstånd har Scott tagit fram en teoretisk
modell som bygger på vad han kallar public transcript och hidden transcript,
publika och gömda transkript. Det publika transkriptet är den öppna interak-
tionen mellan underordnade och överordnade. Det gömda transkriptet är då,
i motsats till det publika, den interaktion som sker i en underordnad grupp
utanför direkt observation från den överordnade gruppen, även om det indirekt
kan observeras. Även den överordnade gruppen har ett gömt transkript.3 Om
det gömda transkriptet innebär den interaktion som sker utanför överordnad
observation, och det publika transkriptet är interaktionen med överheten menar
Scott att det vardagliga motståndet sker mellan dessa två poler. Det vill säga
inte i säkerhet från observation men inte heller så öppet att den överordnade
gruppen kan märka det, det vardagliga motståndet måste ofta gömmas och
förkläs för att inte äventyra de underordnades säkerhet.4 Detta leder till att det
vardagliga motståndet tar sig uttryck i spelad dumhet, undvikande, desertering,
obstruktion, ryktesspridning, utvecklandet av subkulturer och folkreligioner, med
mera.5 Målet med detta förtäckta motstånd är detsamma som för ett mer öppet

2Scott, Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance, s. 28–29.
3Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 2–5.
4Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 136–138; Scott,

Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance, s. 31.
5Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 133 & 198.
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motstånd, nämligen att motverka anspråk från överordnade grupper eller att
föra fram de underordnade gruppernas anspråk. Enligt Scott gäller det främst
anspråk på sådant som rör klasskonflikter såsom land, skatter, arbete med mera.6
Scott är noga med att påpeka att man inte ska romantisera detta motstånd,
oftast är resultatet marginellt även om det ibland kan ha stor påverkan på de
underordnades situation. Ibland kan det vardagliga motståndet även åstadkomma
mer än vad ett öppet motstånd skulle kunna.7

Det vardagliga motståndet som Scott beskriver är ofta en individuell handling
som görs av individuella skäl. Det är dock kollektivt i den meningen att det finns
ett tyst samförstånd där det ligger i den underordnade gruppens intresse att
hemlighålla individuella handlingar från den överordnade gruppen.8

3.1.1 Samerna som grupp

Scott har framförallt analyserat grupper för vilka klass är den gemensamma
nämnaren. Han definierar klass i den historiematerialistiska traditionen, det
vill säga gruppens förhållande till produktionsmedlen. Denna definition är svår
att applicera på de tidigmoderna lappmarkerna och att samernas ekonomiska
situation skulle ha varit deras gemensamma nämnare stämmer endast delvis
överens med hur situationen var i Torne lappmark. De var i en situation där deras
inkomster beskattades av den svenska staten och där deras egendom, som är
väsentlig för deras överlevnad, hotades. Det fanns samtidigt, inom gruppen, mer
eller mindre förmögna samer som hade olika behov av att bedriva ett vardagligt
motstånd på det ekonomiska planet. Till detta kommer att även andra aspekter
kan motivera ett vardagligt motstånd, till exempel ideologiska anledningar.

Även om hotet mot deras inkomst och egendom fanns i bakgrunden är det
istället runt deras gemensamma kultur som denna uppsats kommer att definiera
samerna som grupp. Detta är inte helt oproblematisk då det inte fanns en helt
homogen samisk kultur, även om den hade många gemensamma drag fanns
det också skillnader som berodde på den geografiska spridningen av samerna.
Den kulturella variationen ökade ju längre avståndet och därmed bristen på
kommunikation blev.9 Därför kan man anta att Torne lappmarks samer i mångt
och mycket delade en kultur som förenade dem då de hade möjligheten att
kommunicera och skapa en kultur tillsammans, om inte annat för att den svenska
statens organisering av Torne lappmark som en administrativ enhet tvingade
samerna inom området att fara till gemensamma marknader och ting.

Även om Scott framförallt har utformat sina teorier för grupper med samma
klasstillhörighet är de anpassningsbara och kan appliceras på en grupp vars
gemenskap utgörs av deras kultur. Scott menar att klass inte fullständigt kan
förklara människors handlande utan att dess betydelse kan minska i förhållande
till personliga relationer eller kulturell gemenskap.10

6Scott, Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance, s. 32–33.
7Ibid., s. 29–30 & 32.
8Ibid., s. 299–301.
9Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,

s. 19–23.
10Scott, Weapons of the weak : everyday forms of peasant resistance, s. 42–43.
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3.2 Kulturell hybriditet
Den aspekt av samisk kultur som var av störst intresse att kontrollera för den
svenska staten under undersökningsperioden var den samiska religionen. Störst
var intresset för hur man skulle få samerna att överge den och hänge sig åt
kristendomen. Staten bedrev därför en omfattande mission i lappmarkerna för
att kristna samerna. Detta lyckades, mycket tack vare de hårda straff som samer
dömdes till för att de utövade sin religion och den systematiska förstörelsen av de-
ras heliga platser, men även på grund av den samiska religionens decentraliserade
karaktärsdrag och dess tolerans gentemot andra religioner.11

Även andra delar av den samiska kulturen förändras under påtryckning från
den svenska staten. Staten drev en politik för att få nybyggare till lappmarkerna
för att bryta ny mark och därmed föra ett, för staten, mer lönsamt liv än de
rennomadiserande samerna. Detta medförde förändringar i samernas livssituation.
Det ledde till att de olika inblandade religionerna och kulturerna mötte varandra
och att det vardagliga motståndet skedde i ett sammanhang av sådana möten.
För att undersöka detta används det teoretiska begreppet cultural hybridity,
kulturell hybriditet, såsom det formulerats av historikern Peter Burke.12

Kulturell hybriditet innebär en blandning av kulturer. Det är resultatet av
ett kulturutbyte som sker när olika kulturer möter varandra. Det är en term
som använts inom andra teoretiska ramverk, inte minst inom den postkoloniala
teorin.13 Kulturell hybriditet tar sig många olika uttryck. Den förekommer
i religion och i annan kulturell praktik. Även människor kan vara kulturella
hybrider.14 Ett viktigt element i teorin är att kulturell hybridisering inte måste
ske på lika villkor mellan de inblandade. Det händer ofta att den ena parten
har tillgång till makt, hot och möjligheten att utdela straff. Gradskillnader i
acceptans hos olika kulturer inverkar också på hur utbytet sker.15 Även om
kulturell hybriditet innebär ett utbyte av kultur var den samiska kulturens
inverkan på de överordnade gruppernas inte särskilt långtgående bortom de
individer som levde i dess omedelbara närhet.

4 Metod
Metoden som använts i denna uppsats är en kvalitativ analys av källmaterialet.
Källmaterialet har först genomgått en nogrann genomläsning och sedan tolkats
för att relevanta fall ska kunna sorteras in i kategorierna vardagligt motstånd
och kulturella hybrider. Det vardagliga motståndet har även grupperats in i
tre kategorier, efter en mall som Scott presenterar i sin teori. Dessa kategorier
består av tre former av dominans som utövas på underordnade grupper och
dessa genererar olika former av motstånd. Formerna är Material Domination,

11Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,
s. 163–164.

12Se Burke, Cultural hybridity; Burke, History and social theory.
13Burke, History and social theory, s. 106–108.
14Burke, Cultural hybridity, s. 21 ff. & 30 ff.
15Ibid., s. 66–72.
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Status Domination och Ideological Domination, materiell dominans, statusbase-
rad dominans och ideologisk dominans.16 Utifrån dessa har resultatet i denna
undersökning kategoriserats i materiellt, statusbaserat och ideologiskt motstånd.

I det materiella motståndet ingår sådant som undvikande av skatt, flyttningar
och andra former av motstånd. Syftet med detta motstånd är att motverka statens
anspråk på materiella tillgångar.

I det statusbaserade motståndet ingår skvaller och rykten riktade mot statliga
ämbetsmän och lokala makthavare. Hit har även förts våld och trakasserier av
lokala ämbetsmän, trots att Scott snarare vill kategorisera detta som en form
av materiellt motstånd. Detta för att våldet under den tidigmoderna perioden
hade en annan betydelse och att dess mening snarare kan ha varit att motverka
statusbaserad dominans.

Inom det ideologiska motståndet ligger fokus framförallt på samernas vardag-
liga motstånd mot en religiös dominans. Detta eftersom man under tidsperioden
för denna undersökning gjorde stora ansträngningar för att kristna samerna.

Utöver dessa tillkommer även kategorin kulturell hybriditet. Ur källmaterialet
har fall där individer och handlingar som inte kan anses uteslutande tillhöra
den samiska eller svenska kulturen lyfts fram. Därefter har denna kulturella
hybriditet satts i ett perspektiv av Scotts teorier om vardagligt motstånd.

Dessa kategorier är inte strikt skilda från varandra, vissa former av vardagligt
motstånd kan höra till flera kategorier samtidigt. Det finns ett överlapp och
ett samspel mellan de olika kategorierna, detta är inte minst uppenbart mellan
kulturella hybrider och det ideologiska motståndet.

5 Källmaterial
Det primära källmaterialet för denna uppsats är domböckerna från Torne lapp-
mark, Jukkasjärvi och Enontekis tingslag, mellan åren 1639 och 1732. Dessa
domböcker har transkriberats av Dag A. Larsen och Kåre Rauø och är publicera-
de av Lenvik Bygdemuseum. Materialet är inte helt komplett då vissa årgångar
av domböckerna saknas. Perioden är av intresse då det är en period av ekonomisk
förändring och ökad mission i lappmarken, något som kan ha gjort det vardagliga
motståndet mer påtagligt. Domböckerna innehåller mer utförliga protokoll längre
fram i undersökningsperioden. Detta leder till att de tidigaste domböckerna i
källmaterialet inte kunnat tillföra lika mycket kvalitativt material som senare års.
Att använda domböcker som källmaterial medför vissa källkritiska svårigheter.
Det kan inte antas att domböckerna kan berätta vad som egentligen hänt. Man
måste vara medveten om att det som är nedtecknat i domböckerna är färgade
av de inblandades världsbilder. Historikern Karin Hassan Jansson menar att
domböckernas funktion är att legitimera och begreppsliggöra rättens utslag.
Detta medför att innehållet strukturerats efter de motiv som rätten har, till
exempel sedelärande. Vittnesmål och förhör innehåller även retoriska inslag som
påverkats av världsbilden hos de inblandade, men även sådant som kan förstås

16Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 198.
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som medvetna försök att hävda sina omedelbara intressen.17 Detta är inte ett
större hinder för en kvalitativ undersökning av källmaterialet så länge det tas i
beaktande.

Scotts teoretiska modell har också en inneboende källkritik då tinget utgör
ett publikt transkript med alla de maktrelationer som det innebär. Det som är
viktigt i en undersökning av det här slaget är inte att utröna vad som egentligen
har skett utan interaktionen mellan den underordnade och den överordnade
gruppen, en stor del av problematiken runt att använda domboksprotokoll kan
därför undvikas.

Det finns också ett problem i de olika språken som talades vid tingen. Rätten
använde sig av tolkar för att förstå samiska och förklara domar samt andra
ärenden för samerna. Detta gör att mycket av vad samerna sagt vid rätten kan
ha gått förlorat i översättningen och när samernas berättelser anpassats efter
rättens världsbild, som kan ha varit annorlunda än samernas. Det kan därför
vara svårt att undersöka specifika ords och uttalandens kulturella betydelse och
kontext, undersökningen har istället fokuserats på helheten i uttalandena istället
för specifika ord.

Delar av kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv av transkriberade handlingar
rörande lappmarkerna, som digitaliserats av Umeå Universitets forskningsar-
kiv, användes också. Framförallt de handlingar eller delar av handlingar som
rör Torne lappmark. Även Johannes Tornæus prästberättelse från mitten av
sextonhundratalet har använts som källa. Prästberättelserna innehåller beskriv-
ningar av samerna, deras religion och kultur. Dessa skrifter var inte författade
opartiskt. Håkan Rydving påpekar bland annat att deras berättelser om samisk
religion främst var till för att användas i missionen och att de ofta överdrev hur
framgångsrikt missionen hade varit.18 Med prästberättelsernas partiska natur i
beräkningen är de likväl utmärkta att använda då de ger en insikt i hur staten
såg på samerna och hur de ville framställa dem.

Alla namn på orter har i denna uppsatsen skrivits med svensk stavning. Man
ska dock vara medveten om att samernas namn på dessa orter skiljde sig från de
svenska. Alla samer som beskrivits i uppsatsen kommer också att ha benämnts
med sina kristna namn. Detta för att deras samiska namn inte finns bevarade i
källmaterialet.

6 Tidigare forskning
Forskning om samerna i tidigmodern tid har framförallt fokuserats på samernas
rättställning och deras näringar.19 Forskningen har länge berört den svenska

17Hassan Jansson, ”Kvinnofrid : synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige
1600–1800”, s. 44–45.

18Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,
s. 32–33.

19Se Arell, Kolonisationen i Lappmarken : några näringsgeografiska aspekter ; Brännlund,
”Histories of reindeer husbandry resilience : land use and social networks of reindeer husbandry in
Swedish Sápmi 1740–1920”; Päiviö, ”Från skattemannarätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk
studie av utvecklingen av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”;
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statens maktutövande och undersökt dess följder för samernas rättsliga ställning
och näringsutövande. Däremot har inte samernas reaktion på detta maktutövande
undersökts i någon större utsträckning, inte heller har det teoretiserats kring
dessa reaktioner.

Det finns dock forskning på vardagligt motstånd i andra delar av Sverige
under den tidigmoderna perioden. Martin Linde har i sin doktorsavhandling
undersökt statens maktlegitmering och det vardagliga motståndet hos bönderna
i Askers härad under stora nordiska kriget.20 Linde har till viss del använt sig
av Scotts teorier och undersöker det vardagliga motståndet under krigsåren då
bönderna är hårt pressade av staten att betala skatt och genomföra skjutsningar.

En annan forskare som använt sig av Scotts teorier i det tidigmoderna Sverige
är Nils Erik Villstrand. Han har undersökt utskrivningarna av fotfolk i delar
av Finland under sextonhundratalet och vilka reaktioner som skedde i lokal-
samhällena.21 Dessa två har gjort utmärkta undersökningar över det vardagliga
motståndets uttryck under tidigmodern tid. Endast få delar av deras resultat
har varit användbara i denna uppsats. Detta för att samernas förhållanden under
den tidigmoderna perioden inte liknar de som bönderna i Sverige och Finland
levde under. De visar dock båda på allmängiltigheten i Scotts teorier och att
man kan applicera dem på den tidigmoderna perioden med givande resultat.

Kulturmötena som skedde i lappmarkerna på grund av Sveriges kolonialisering
har varit föremål för tidigare forskning. Håkan Rydving har i sin avhandling
undersökt den religiösa förändringen bland lulesamerna från 1670-talet till 1740-
talet.22 Han behandlar mötet mellan den samiska och den kristna religionen.
Till hans undersökning om den religiösa förändringsprocessen som skedde i Lule
lappmark, och faktorerna bakom den, används ett källmaterial bestående av
prästberättelser från tidsperioden. Rydvings undersökning fokuseras främst på
skillnaderna mellan den samiska och den kristna religionen. Han behandlar
därför inte den kulturella hybridisering som oundvikligen skedde i lappmarkerna,
något som den här uppsatsen syftar till att belysa. Det är likväl en utmärkt
undersökning över den religiösa förändringsprocessen i Lule lappmark.

Inom forskning på kulturmöten bör även Karin Granqvist, som undersökt
mötet mellan staten och samerna i Torne lappmark under sextonhundratalet,
nämnas.23 Hon använder sig av en postkolonial teoretisk ram för att undersöka
hur staten genom rättsväsendet och utifrån svenska normer konstruerade samerna
som ociviliserade barbarer. Granqvists avhandling lider dock av vissa källkritiska
problem och kommer därför inte användas i någon större utsträckning.

Korpijaakko-Labba, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland : en rättshistorisk
utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före
mitten av 1700-talet .

20Linde, ”Statsmakt och bondemotstånd : allmoge och överhet under stora nordiska kriget”.
21Villstrand, ”Anpassning eller protest : lokalsamhället inför utskrivningarna av fotfolk till

den svenska krigsmakten 1620–1679”.
22Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”.
23Granqvist, ”Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet : makt, diskurs

och representation”.
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7 Bakgrund

7.1 Samernas ekonomiska situation
Samerna i de svenska lappmarkerna organiserades under sextonhundratalet i
olika skatteland. Ett skatteland var ett landområde som en familj eller släkt
nyttjade och som gick i arv. För detta betalade de en årlig skatt.24 Denna
organisering började med Karl IX:s skattereform 1602. I förordningen bestämdes
att samerna skulle beskattas baserat på sina ägor. Istället för tidigare system då
man mestadels krävt skatt i skinn, päls och silver utgick skatten nu i delar av de
fiskar, vildrenar och pälsdjur man fångat. Man gjorde också uppteckningar över
de vatten och marker som fanns så att ingen nyttjade mer än vad de behövde
för sitt uppehälle.25

Mot slutet av sextonhundratalet följde denna beskattning inte det ekonomiska
läget för många samer. Skinnskatten var inte längre lika gynnsam och vildrenarna
hade blivit allt färre på grund av jakt vilket lett till att renskötseln omformats.
Många samer kunde inte längre betala de skatter som svenska staten ålade dem då
fiske och jakt inte längre var lika lönsamt som renskötsel men beskattningen var
densamma. År 1695 omformas skatten och istället för att beskatta skattelanden
började man beskatta “lappbyarna” där samerna i varje lappby gemensamt var
ansvariga för betalning av skatten. Fördelningen av skattebördan bland samerna
i byn skulle ske i samråd med byn, lappfogden och en av byn vald länsman.26

Vid sidan av detta drev den svenska staten en kampanj för att bryta ny mark
för jordbruk i lappmarkerna. Man ansåg från statens håll att delar av markerna
i lappmarken inte kunde nyttjas av de rennomadiserande samerna men istället
var bättre lämpade för jordbrukande nybyggare utan att de gjorde intrång på
samernas marker, då de bedrev olika näringar.27 En av anledningarna till att
man från statens håll ville befolka lappmarkerna var den bergsnäring som gjorde
sitt intåg under sextonhundratalet. Man fann under den här perioden silver vid
Nasafjäll i Pite lappmark samt även i Lule lappmark, och i Torne lappmark
började man bryta koppar i Svappavaara. För att bedriva denna gruvverksamhet
behövde man samer som skjutsade ved och malm. Behandlingen av dessa samer
var hård.28 Många tog sina renhjordar och flyttade från skattelanden de hörde
till för att undvika arbete inom gruvdriften.29

24Hansen, Olsen och Larson, Samernas historia fram till 1750 , s. 279.
25Päiviö, ”Från skattemannarätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk studie av utvecklingen

av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”, s. 92–93.
26Ibid., s. 94–95 & 97.
27Hansen, Olsen och Larson, Samernas historia fram till 1750 , s. 288–289.
28Se Lundmark, Stulet land : svensk makt på samisk mark , s. 43–45.
29Päiviö, ”Från skattemannarätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk studie av utvecklingen

av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”, s. 110–111; Hansen,
Olsen och Larson, Samernas historia fram till 1750 , s. 289–290.
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7.2 Tinget i Torne lappmark
Tingen i Torne lappmark hölls vid Enontekis och Jukkasjärvi i januari eller
februari varje år, på dessa platser höll man också marknad, betalade skatt och
deltog i gudstjänst i kyrkorna.30 I Enontekis och Jukkasjärvi tingslag ingick
lappbyarna Tingevaara, Siggevaara, Rounala, Sondavaara och Peldojärvi.31

Bland de lokala ämbetena som verkade på tinget fanns fogden vars ansvar var
att samla ihop skatten från de länsmän han var överordnad. Länsmännen valdes
ut bland den samiska lokalbefolkningen och hade som uppgift att driva in skatten
i byarna. Nämnden i tinget bestod av samer och borgare från Torneå stad, under
senare år märktes dock borgarna sällan. Nämnden kunde variera i antal och
var inte alltid tolv som de skulle vara.32 Samernas inflytande över tinget har
beskrivits som stor. Representationen av samerna i nämnden anses ha lett till att
många tvister avgjordes i ett rättsväsende som till stor del styrdes av de lokala
samerna.33 Tingen i Enontekis och Jukkasjärvi är dock en interaktion mellan
statsmakten och samerna och därmed ett publikt transkript. Därför fanns det
olika maktrelationer mellan de inblandade som sannolikt påverkade hur nämnden
beslutade i olika rättsfrågor.

7.3 Kristendomen i lappmarken
Mission hade bedrivits i lappmarkerna med begränsad framgång sedan medelti-
den. Under sextonhundratalet intensifierades försöken att kristna den samiska
befolkningen. Samernas religion ansågs från kristet håll som avgudadyrkan och
trolldom.34 I missionen användes till stor del straff och vanhelgandet av religiösa
platser.35

Samer som praktiserade sin religion dömdes ibland vid tinget för avguderi
eller trolldom. De dömdes sällan till döden utan snarare till böter och kroppsstraff.
Man ville undvika att samerna flyttade över till Norge eller någon annanstans då
de behövdes för gruvnäringen och pälshandeln, även om den senare fick minskad
betydelse längre fram under sextonhundratalet.36

30Westin, Olofsson och Stille, Övre Norrlands historia. D. 2, Tiden 1600–1721 , s. 33–34 &
36.

31Päiviö, ”Från skattemannarätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk studie av utvecklingen
av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”, s. 123.

32Granqvist, ”Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet : makt, diskurs
och representation”, s. 9–11.

33Brännlund, ”Histories of reindeer husbandry resilience : land use and social networks of
reindeer husbandry in Swedish Sápmi 1740–1920”, s. 14; Lundmark, Stulet land : svensk makt
på samisk mark , s. 37–38.

34Hansen, Olsen och Larson, Samernas historia fram till 1750 , s. 310–311 & 319–320.
35Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,

s. 165.
36Lundmark, Stulet land : svensk makt på samisk mark , s. 50–52.
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8 Resultat

8.1 Materiellt motstånd
8.1.1 Skattesmitning

Den svenska statens beskattning av den samiska befolkningen i Torne lappmark
under sextonhundratalet ledde till ekonomiska svårigheter för många samer.
Rättshistorikern Nils-Johan Päiviö skriver att följderna av den svenska skattepo-
litiken blev att en mängd skattevrak uppstod.37 Med dessa ekonomiska besvär
i bakgrunden kan det vardagliga motståndet i relation till den svenska statens
beskattning beskrivas.

James C. Scott skriver att det vardagliga motståndets kraft beror på den
underordnade gruppens behov av det. Det vill säga att när beskattningen är
som hårdast och orättvisast är det som nödvändigast att fuska med den.38
Det vardagliga motståndet försöker alltid testa gränserna för vad som kan
åstadkommas. Underordnade gruppers motstånd är en ständig dragkamp mot
den överordnade gruppen.39

År 1668 förmanades samerna vid Jukkasjärvi marknad av befallningsmannen
att de skulle ha frambringat sina tionderenar till marknadstiden.40 Flera år
senare, år 1690, förmanades samerna vid Jukkasjärvi marknad att de tionderenar
som de skulle utge “skal här efter icke lefwereras så små och unga, som är tills,
utan fullwuxne renar”.41 Likaså förmanades samerna vid Enontekis tingslag att
deras tionderenar inte skulle vara för små.42

Dessa noteringar i rättens protokoll visar på kampen mellan de olika grup-
perna, samerna och den skattekrävande staten. De visar också på ett annat
karaktärsdrag för det vardagliga motståndet, nämligen dess förmåga att hålla sig
just inom gränsen för ett accepterat beteende.43 Att inte utföra de överordnades
krav, i det här fallet att frambringa tionderenar, skulle leda till böter. Istället
tänjer man på gränserna för vad man måste göra för att få en så minimal förlust
som möjligt.

Klagomålet på tionderenarna återkommer inte i protokollen, men bara för
att samerna blivit av med denna möjlighet till motstånd betyder det inte att de
inte haft andra sätt att minska skattebördan. År 1690 vid tinget i Jukkasjärvi
förmanades samerna, förutom det att leverera fullvuxna tionderenar, att de inte
skulle skära buken av de renhudar som de sålde eller skattade med.44 År 1701

37Päiviö, ”Från skattemannarätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk studie av utvecklingen
av samernas rättigheter från slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”, s. 94.

38Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 194–195.
39Ibid., s. 196–197.
40Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,

s. 48.
41Ibid., s. 179.
42Ibid., s. 183.
43Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 154–156, Scott

behandlar just här verbalt motstånd men detta kan även appliceras på motstånd av ett mer
praktiskt slag.

44Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 175.
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vid tinget i Jukkasjärvi har samen Olof Henriksson Nyman sålt tre renhudar till
borgaren Abraham Abrahamsson som vid en närmare undersökning visade sig
ha stora ärr och var därför odugliga.45 År 1709 klagade Torneå stads borgarskap

at Allmogen här samma städes bruka den Osed, at dee skiära buken
af alla dee Renskin som de till salo lembna, och bruka den till Renars
Kiörredskap, som länder borgarskapet till stor Afkårtning uti deras
handell, Tii när borgarskapet med dee samma komma till Stockholm,
och till Kläder skola beredas och brukas, befinnas dee så smala och
obrukeliga at Semskmakarne lida brist och märkelig Afsaknad der af,
och sådana Afstympade Skin ogiärna Kiöpa46

Dessa exempel visar också på en egenskap hos det vardagliga motståndet,
nämligen anonymiteten hos de som bedriver det.47 Det framkommer inte i
källmaterialet hur samerna fått de skurna hudarna sålda utan att bli upptäckta,
men när de väl blev skickade till Stockholm var det omöjligt att veta vilka
hudar som kom från vilka samer. Även tionderenarna hade den fördelen, att
om tillräckligt många bestämde sig för att leverera tionderenar som inte var
tillräckliga är de mer anonyma, den enskilda individen försvann i mängden och
man kunde inte bestraffa denna.

8.1.2 Flyttande

Det förekom även mer handfasta åtgärder för att undkomma beskattning och
pålagor. I domboksprotkollen från Torne lappmark finns notiser där det står att
samerna helt enkelt inte kommit till marknaden för att utgöra sin skatt. År 1665,
vid tinget i Jukkasjärvi, besvärade sig befallningsmannen “öfwer een part Lappar,
som hålla sigh Undann Marchnadtz platzssenn och Utgiöra sinn Cronones schat
och tijonde”, och han uppmanade länsmännen att hålla uppsikt över detta.48
Samma sak klagades över år 1679 vid tinget i Enontekis.49 I Jukkasjärvi år 1703
beklagade sig befallningsmannen över att samen Amund Thomasson med sina
söner Pål och Thomas från Koutojärvi inte inställt sig vid sin uppbördsplats i
Jokkmokk, utan istället velat skatta i Jukkasjärvi.50

En vanligare företeelse i protokollen är alla de samer som begav sig över
fjällen till Norge för att undkomma skatt och pålagor eller om de på något sätt
hamnat i kläm med rättsväsendet. År 1656 frågade befallningsmannen samerna
vid Enontekis ting varför de reste bort från den svenska kronan till Norge. De
menade att de hade bättre uppehälle i Norge men blev förmanade att stanna

45Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 31–32.

46Ibid., s. 147.
47Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 199–200.
48Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,

s. 37.
49Ibid., s. 100.
50Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,

s. 62.
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och utgöra sin skatt i Sverige.51 Vissa flydde även till Norge av andra skäl. År
1703 bekände Olof Jakobsson Servio en stöld som han begått med Erik Josefsson
och Nils Jonsson, som bägge två rymt över fjällen till Norge.52

Den svenska staten hade ett behov av att hålla kvar samerna där de skrivits
i mantalslängden. Detta för att de silver- och koppargruvor man anlagt i lapp-
markerna krävde samer som kunde forsla malm, ved och mat till bruken. Nils
Arell beskriver det med orden “inga renar – inga bergverk”.53 Hanteringen av
samerna vid bruket var hård, särskilt vid silvergruvan i Nasafjäll, och många
samer övergav områdena kring gruvorna för att söka sig till andra marker.54

År 1663 kom framför rätten i Jukkasjärvi nio stycken samer: Lars Olsson,
Jon Knutsson, Amund Finnesson, Anders Thomasson, Anders Larsson, Lars
Andersson, Anders Olsson, Lars Pålsson och Mikkel Pålsson. De kom från byn
Kaitum i Lule lappmark och ville bli kvar i Torne lappmark för att utgöra sin
skatt där. När de tillfrågades varför de inte ville bli kvar i sin egen by svarade de

att de blijfua wed Nya Sölfuer Berget, medh Swåra Skiutzningar
betungat, och mechta sådant inthet Uthstå; Föregijfua och att några
af deres granner, på sådane långe Skiutzreesor aff hunger hafua måst
döden lijda; Ty heller der wijd bruket, på långan Wägh någon Reen
måsa finnes.55

Samerna förmanades att återvända till sin by men svarade att om de inte
fick förbli i Torne lappmark “willia de flyttia öfwer fiellen till Westersiön, Men
ingalunda willia de till Luhleå Lapmarck igienn”. Rätten remitterade fallet till
landshövdingen och frågade om dessa samer kan få stanna detta år i Torne
lappmark och utgöra sin skatt där.56

Att samerna på grund av gruvnäringen flyttade till andra lappmarker eller till
Norge är något som tagits upp i tidigare forskning, även om det inte diskuterats
inom ramen för vardagligt motstånd.57 Det intressanta i det här fallet var
samernas medvetenhet om statens behov av deras närvaro i lappmarken och hur
de använde detta som ett argument och hot.

På tinget året efter det att lulesamerna anlänt till Torne lappmark presente-
rade de en supplik om att få bli kvar i Jukkasjärvi och att avlägga sina utlagor

51Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 14.

52Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 59.

53Arell, Kolonisationen i Lappmarken : några näringsgeografiska aspekter , s. 5–6.
54Lundmark, Stulet land : svensk makt på samisk mark , s. 42–43; Päiviö, ”Från skatteman-

narätt till nyttjanderätt : en rättshistorisk studie av utvecklingen av samernas rättigheter från
slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag”, s. 110–111.

55Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 32, Det nya silverberget är förmodligen Kedkevare i Kvikkjokksområdet, Westin, Olofsson
och Liedgren, Övre Norrlands historia. D. 3, Tiden 1638–1772 , s. 38.

56Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 31–32.

57En sådan tendens har dock märkts och undersökts inom ramen för vardagligt motstånd i
andra delar av Sverige, se Villstrand, ”Anpassning eller protest : lokalsamhället inför utskriv-
ningarna av fotfolk till den svenska krigsmakten 1620–1679”, Kap. VI.
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där. Vid förfrågan varför de begär detta svarade de likadant som förra året “det
de betwingas öffwer sin förmågo medh Skiutzningar till Sölfwerbruket i Luleå”.58
År 1669 är samerna fortfarande kvar och vid tinget i Jukkasjärvi förmanade
befallningsmannen, i anledning av Kungliga Bergskollegii resolution, att samerna
från Kaitum ska återvända till Lule lappmark. Samerna menade att deras förfäder
hört till Torne lappmark och att de endast hamnat i Lule lappmark på grund av
giftermål

Seyandes för Rätten fritt Uth, att der dem ickie af Höga Öfwerheeten
Nådigst efterlåtes här i Torneå Lappmark förblifwa, och sin Rättig-
het Utgiöra, Willia de begifwa sigh öfwer till Wäster Siöen Under
Danmarkz Crono, hwilket de och tillförendhe skrifteligen hoss Wälbn.
Hr. Landzhöfdingen hafwa gifwit tillkiänna, och begiäradt här att
förblifwa59

Rätten förmanade dem dock att återvända till Lule lappmark, men kronan tar
ändå emot deras skatt i Jukkasjärvi det året.60 År 1675 är samerna från Kaitum
fortfarande kvar och hotar även då att de ska flytta till Norge om de inte får
stanna.61

Ju mer makt som utövas på en underordnad grupp desto mer måste den
förklä sitt motstånd. På motsvarande sätt tar den underordnade gruppen ofta
tillfallet i akt och agerar öppet när de är i säkerhet från straff.62 Den svenska
statens makt var i detta fall bara närvarande vid det lokala tinget som skedde en
gång per år. Vid dessa tillfällen av stark statlig insyn förklädde sig motståndet i
form av skurna renhudar och annan subtil skattesmitning. Resten av lappmarken
kännetecknades av en brist på kontroll. De rennomadiserande samernas näring
gav dem möjlighet att färdas ifrån statens kontroll, något som den svenska staten
tydligt märkte men också något de saknade möjlighet att kontrollera. Detta
faktum utnyttjades och användes till och med som hot framför rätten, inte bara
av samerna från Lule lappmark. År 1674 hotade samerna i Jukkasjärvi att de
alla skulle rymma till Norge om de skulle bli tyngda med nya pålagor.63

8.1.3 Transkript framför och vid sidan av tinget

Den svenska staten var medveten om sin brist på kontroll i lappmarkerna. Den var
också medveten om behovet av samerna och deras renar i gruvdriften. Framför
tinget försökte man, ömsom med morot och ömsom med piska, att få samerna
till att skjutsa malm och ved åt gruvorna. Man presenterade i början, i den
senare delen av 1640-talet och framåt, privilegium från Kunglig Majestät att
samerna ska skjutsa malm och ved mot skälig betalning, något som samerna sa

58Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 34–35.

59Ibid., s. 50.
60Ibid., s. 50–51.
61Ibid., s. 73–74.
62Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 86–87 & 89–90.
63Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,

s. 65–66.
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att de ska utföra.64 Det frågades också huruvida samerna hade några klagomål
över befallningsmannen eller kyrkoherden i deras tjänst.65 År 1663 försökte
gruvarrendatorn Jakob Mämma få samerna att göra sina skjutsningar mot
betalning i penningar, mjöl, vadmal och annat tyg.66 Vid senare ting hotade han
istället med böter för att de tredskar i sina skjutsningar med ved till ugnarna.67

I det publika transkript som kommunikationen mellan staten och samerna
vid tinget utgör behandlades samerna relativt försiktigt och de har argument
att spela med, som syns i hoten de gör om att flytta till Norge. Vid sidan av det
publika transkriptet fanns dock diskussioner rörande hur man ska lösa problemet
som samernas rörlighet utgör. Detta gömda transkript från statens sida ger en
större inblick i maktrelationerna mellan samerna och staten.

Johan Graan, landshövding i Västerbotten mellan 1653 till 1679, hade en
brevkorrespondens med Karl XI där problemen med samernas rörlighet och
bergsverkens behov av skjutsningar med renar diskuterades. Graan ansåg att
det var ett problem att samerna flyttade från sina hemvister och började tigga i
andra delar av Sverige. Han menade även att det var ett utrikespolitiskt problem
då samer som flyttade till Norge skulle kunna användas av den danska kungen
att skjutsa ammunition och dylikt ifall det skulle bli krig.68 Han skrev också
att samerna är oumbärliga i gruvdriften då ännu ingen annan visste hur man
hanterade renskötseln som var nödvändig till skjutsningarna.69 Att behöva förlita
sig helt och fullt på samerna för en fungerande gruvdrift var något som Graan
ansåg att man borde undvika.

Emädan det ähr nu sandt, och vtan all twifwell, att Lappar och
Reenar måtte bruukas till Bärgzbruukens idkande i den Landzortten,
och man förmodher, att den högste Gudh fuller med tijdhen låter
fleera Bärgz otter vppenbaras, än som nu finnas och ähre, [. . .] så ähr
ovndwijkeligen nödigdt, att Eders Kongl. Maij:tt brukar de medell
hwar igienom Lappemarkerne, mera och mera, kunna besättias och
populeras, sädan och huruledes Lapperne måtte hållas vthi skyldigh
devotion och troheet emot Eders Kongl. Maij:tt och Sweriges Crona.70

Kolonisationen av lappmarkerna var alltså, enligt Graan, inte bara nödvändig
på grund av ekonomiska skäl men även för att få dit nybyggare som inte sedan
flyttade och därmed få större kontroll över områdena och även samerna. Jord-
böcker skulle för denna anledning upprättas, anser Graan, så man hade insyn i
vilka områden som lämpade sig för nybygge och även för att “enär een Lapp eller
fleere igenom döden afgå, eller elliest taga flychten ifrån Lappmarkien, huru då
andre kunne i stället förordnas, som landet, till Eders Kongl. Maij:tz nytta och

64Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 6 & 11.

65Ibid., s. 15 & 21.
66Ibid., s. 31.
67Ibid., s. 47 & 49.
68Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talets senare

hälft, d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673, 18.3.1667 s. 612–613.
69Ibid., d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673, 20.10.1670 s. 616.
70Ibid., d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673, 20.10.1670 s. 616–617.
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gagn, häfda och bruk”.71 Nybyggarna skulle även främja den kristna tron bland
samerna och leda dem från avguderi.

Föruthan detta, ähr icke nogsampt att beskrifwa, hwad ther igenom
kunde uthrättas, till styrckio och förbättring för det barbariske folcket
Lapperne, som ännu mycket swäfwa utj deras trulldom och afguderij,
att om de Swänske ibland them sig husligen nedersatte, då blefwe
uthan twifwel, Lapperne bewekte af de Swänskes Exempel, umgiänge
och Christelige lefwerne, att afstå med deras lappetrummor, offrande,
andre truldomskonster, och grofwe Hedniske widskepelser, som hos
them ännu finnas, och utan twifwel dageligen föröfwes.72

Graans korrespondens med Kunglig Majestät utmynnar i “Kongl. Maij:tz
Placat, angående Lapparnes flyttiande ifrån theras hemwister” år 1671 och 1673
års Lappmarksplakat. 1671 års plakat har en ton som är i stilen av det publika
transkript det utgör. Konungen besvärade sig där över att samerna flyttade
ifrån sina hemvister. Detta ledde enligt plakatet till att lappmarkerna “som af
ingen annan än Lappar beqwämligen brukas och cultiveras kan, blifwer öde-
lagdt”.73 Detta trots att man i korrespondensen med Johan Graan har undersökt
möjligheterna att befolka lappmarkerna med svenska nybyggare. Vidare stod
det i plakatet att sådan flyttning från lappmarkerna förbjuds och att de samer
som redan begivit sig därifrån ska återvända. I plakatet stod även att konungen
“icke twifle, at ju the [samerna], som andre Wåre Undersåtare, hwilka Oß medh
lydno och hörsamhet äre förbundne, warde thetta Wårt nådige Påbud tilbörligen
effterkommandes”.74. Om någon ändå skulle bryta mot detta förbud hotades
det att med dem “som medh andra Landzstrykare och Lättingar effter Tiggare
Ordningen förfaras bör, nembligen ther the beträdas, föra them til nästa Slott
til at ther arbeta uthi Järn, och thet så länge, til thes the samma någon bättring
wijsa”.75

Medan man i det publika transkriptet framförde sin övertygelse över att
samerna lydde och hörsammade sin konung behandlade man dem med hårdare
ordalag i det gömda transkriptet. Johan Graan skrev att man kunde låta nybyg-
gare slå sig ner i lappmarkerna då deras näring inte konkurrerade med samernas.
Graan menade att samerna aldrig hade brukat äng och åkermark eller nyttjat
svedjebruk i skogarna “hälst effter de icke äre arbetsamt folck, utan late, och
därföre hafwa een stor dhel af them, sig begifwit utur Lappmarckerne, slagit sig
till tiggerij, och löpa omkring till andre Provincier”.76 Johannes Tornæus skrev i
sin prästberättelse om samerna i Torne Lappmark att de är

71Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talets senare
hälft, d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673, 20.10.1670 s. 617.

72Ibid., d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673, s. 633.
73Stiernman, Samling utaf Kongl. bref, stadgar och Förordningar Angående Sweriges Rikes

commerce, politie och oeconomie Uti Gemen, Uppå Hans Kongl. Maj:ts Nådigsta Befallning,
Tredie Del. s. 866.

74Ibid., s. 867.
75Ibid., s. 867.
76Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talets senare

hälft, d) Landshövding Johan Graan. Lappmarksplakatet 1673, s. 631.
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uti handel och wandel så bedrägelige, at man sig för dem grant achta
skall. Få dhe man wetta hwadh 1 aln kläde kostar i Stockholm, så
willia dhe hafwa det för samma prijs i Lapmarken. Dhe bedraga ochså
mången medh falsk wicht, elacht Godz, slå watn på Torfisk, at han
så myckit mehra wäga skall, tänia uth Renshudar. etc.77

Denna diskussion om samernas bedrägliga och lata natur härrör sig från ob-
servationer av samernas vardagliga motstånd. Den överordnade gruppen är sällan
helt oinformerad om vad som egentligen försiggår i den underordnade gruppen.
Detta leder enligt Scott ofta till att den underordnade gruppens motstånd ses
som en del av deras karaktärsdrag och inte som en följd av underordningen.78

Även samerna verkade medvetna om att överheten visste om delar av deras
vardagliga motstånd. År 1722 vid tinget i Jukkasjärvi kärade samen och tolv-
mannen Olof Henriksson Nyman mot samen Hans Andersson att denna ska ha
stulit hans kista där det låg 400 daler kopparmynt, ett silverbälte och några
andra saker. Hans Andersson ska i fylleri ha sagt att han skulle ta Nyman dit
där kistan var om han ville “tahla wähl och spändera på honom”.79 För detta
misstänkte Olof Nyman att Hans hade stulit hans kista. Hans nekade bestämt
till detta och kritiserade Olof Nymans girighet.

tör wähl hända at jag uti mitt fyllerii som jag doch icke minnas Kan,
torde skiämtat med Olof Nyman om dess penningar, emedan alle
nogsamt läre Kunna honom, at oansedt han en barnlös man är, Kan
doch ingen snart wara begifnare efter ägedehlar än som han, och nu
giör han utrop af så många pengar och saker som skohla wara för
honom bordtkomne, men en och Hwar lärar nogsamt Kunna föra
sig till minnes huru fattig han då wara månde enär Konungens och
Cronones uthlagor bära Clareras, då Kan ingen wara så fattig som
han80

I detta fall påstod Hans att Olof Nyman fuskade med skatten och använde detta
för att förolämpa honom och ifrågasätta hans ärlighet framför rätten. För att
detta skulle fungera innebär det att alla närvarande var införstådda i att sådan
skattsmitning förekommer bland samerna.

Anledningen att man upprätthåller det publika transkriptet även om alla
inblandade är medvetna om att det inte är hela sanningen är, enligt Scott, för
att det ligger i överordnade gruppers intresse att kontrollera det. Genom att
ha monopol på att bestämma över den officiella versionen av händelseförlopp
utesluts underordnade grupper från att utmana det publika transkriptet. Så
länge inte den officiella versionen kan utmanas är det enklare att rättfärdiga
det maktutövande som den legitimerar.81 Beskrivningen av samerna som trogna

77Tornæus, ”Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd”, s. 62.
78Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 35–36.
79Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1715–1726 ,

s. 117–118.
80Ibid., s. 118–119.
81Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 50–53.
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undersåtar var till för att bekräfta att den svenska statens maktutövande var
legitimt. Det var därför konungen beskrev samerna som bundna till honom med
“lydno och hörsamhet”. Påföljderna som beskrevs ifall någon skulle bryta mot
konungens plakat var till för att visa statens makt, något som är en viktig del i
överordnade gruppers strategi för att dominera de underordnade.82

Från samernas sida är det svårare att hitta ett lika tydligt gömt transkript då
det källmaterial som finns tillgänligt var skrivet av överordnade grupper. Ibland
kan man i rättsfallen från Torne lappmark lägga märka till gömda transkript som
kommit upp till ytan. Från år 1697 i tinget vid Jukkasjärvi kommer ett särskilt
fall. Vid tinget tillfrågade kronofogden Salomon Steigman, på landshövdingens
vägnar, tolken Johan Olsson varför han hade diskuterat ärenden bakom ryggen
på häradshövdingen, eller som det står i protokollet “divulgerat Högbende. hans
Grefl. Exellce. [landshövdingen] på sin bak”.83 Johan Olsson hade den 26 juli
år 1695 frågat den tyske studenten Michäel Scopp, som han enligt protokollet
trodde var Sveriges kronprins, om

den Skattläggningh som Ofwanrörde Åhr [1695] här i Lappmarken
skiedde, wore utaf Kongl. Commissarierne mehr högbende. hr. Gre-
fwen och Landzhöfdingen, sampt Wälborne lagmannen Jakob Buhre
af deres egen Authoritet och Myndigheet eller till Underdånigst föllie
af högstbende. Kongl. Maytz. Nådigste Ordres och befallning, skiedd
och inrättad,? tyckiandes falla Allmogen för swårt att ehrsättia och
uppfylla Cronones uthlagor för dee personer Och Skattelappar, som
understundom widh Uppbördz tijderne hålla sigh undan, reesa bort
till Nårige och Andre Orter, af hwilka een deel Alldrigh Komma
tillbaka igen, Och lijkwäl uthlagorne richtigdt Och Ofehlbart uthgå
och ehrsättias måste84

Detta hade den tyska studenten avslöjat att han hade sagt. Johan Olsson hävdade
att det var några samer, många av dem där vid tinget, som hade bett honom
att fråga studenten detta. Samerna vid tinget nekade bestämt till detta och
sade att det var Johan Olsson själv som av “Argheet och illistighet” ställt en
sådan “Olofligh quæstion”.85 Domen blev att Johan Olsson var tvungen att böta
40 marker silvermynt och han förlorade sin tolktjänst tills dess landshövdingen
kunde bestämma om han borde återinsättas eller ej.86

Det är omöjligt att veta på vems initiativ Johan Olsson kontaktade den
tyske studenten och det är mycket möjligt att han gjorde det, som samerna
hävdar, på eget bevåg. Rent spekulativt kan man tolka vissa intressanta detaljer
i detta fall. Skulle det vara så att samerna har bett Johan Olsson att fråga den
tyska studenten, som de tror är kronprinsen, om skattereformen säger det en del
intressanta saker. Den nya skattläggningen är förmodligen 1695 års skattereform

82Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 48–49.
83Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,

s. 214.
84Ibid., s. 214.
85Ibid., s. 214.
86Ibid., s. 214–215.
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där varje sameby blev tilldelad en skatt som de gemensamt skulle betala. Även
om folk flyttade bort från orten eller fuskade med skatten var de i samebyn
gemensamt ansvariga för betalningen, något som kan ha lagt ekonomisk press
på dem.

Scott skriver att rykten är något som uppstår när det sker omvälvande
händelser som berör folks intressen. Rykten är intressanta i det att de säger
någonting om tankegångarna hos dem som de sprids bland.87 I det här fallet var
det farhågan att de lokala makthavarna sög ut dem utan att egentligen kunna
rättfärdiga det. Förmodligen beror detta på att de lokala makthavarna är mer
närvarande för samerna i lappmarkerna. Man kan tänka sig att man under ytan
på det här fallet, som skulle kunna vara ett uttryck för ett gömt transkript,
redan länge i tysthet har beskyllt de makthavare som man haft kontakt med för
sina ekonomiska besvär.

Att man vände sig till konungen, i det här fallet genom den man trodde var
kronprinsen, har länge varit fallet genom den svenska historien. Kungamaktens
legitimering i det tidigmoderna Sverige byggde på att regenten tog hand om sina
undersåtar. Det har därför varit en politiskt strategi att vända sig till kunga-
makten för att besvära sig över orättvisor eller att göra uppror i kungamaktens
namn. Detta för att det publika transkript som byggts upp runt dem gav de
underordnade grupperna gångbara politiska argument.88

Den svenska staten ville av förklarliga skäl inte tillåta något självständigt
politiskt agerande från samernas sida. Något sådant skulle varit ett hot mot
statens syften med det publika transkriptet och statens legitimitet.89 Därför
kan det ha legat i både samernas och statens intresse att låta Johan Olsson få
skulden för vad som skett, samerna på grund av att de undvek skuld och staten
för att den kunde behålla sin legitimitet. Vem som talade sanning eller inte kan
i det här fallet varit underordnat behovet av att upprätthålla statens kontroll av
det publika transkriptet.

8.2 Statusbaserat motstånd
8.2.1 Förolämpningar

Förolämpningar var en allvarlig sak i det tidigmoderna Sverige. Våld och okväd-
ningsord ingick i en ärekultur som genomsyrar tidsepoken. Det tidigmoderna
Sverige präglades av små samhällen utan utbredd skrivkunnighet. En människas
anseende i andras ögon blev därför en viktig tillgång då man var tvungen att ha
förtroende för den andras heder då man inte hade samma möjlighet att upprätta
skriftliga avtal. Äran var flytande och ständigt i behov att försvaras. Förolämp-
ningar och rykten togs på största allvar och man var tvungen att tillbakavisa
dessa då man antog att de talade sanning tills motsatsen bevisades.90 Ett sätt

87Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 144–145.
88Linde, ”Statsmakt och bondemotstånd : allmoge och överhet under stora nordiska kriget”,

s. 22–24; Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 54–55.
89Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 62–63.
90Liliequist, ” “Äst du en ärlig karl, så kom ut och slåss” ”, s. 26–28.
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att försvara sin ära var att ta upp förolämpningar och våld vid tinget för att där
få upprättelse.91 Därför finns ofta sådana fall bevarade i rättsprotokollen där
man kan undersöka olika förolämpningar och äreröriga beskyllningar.

År 1671 vid tinget i Enontekis beklagade sig befallningsmannen Arent Grape
över tre samer som året innan blivit dömda för dråp och mord. Dessa samer hade
i fängelset i Piteå författat en skrift om befallningsmannen med tre punkter.

1. Att Befallningzman dölgt och nederlagt en Höghmåhls Sak, angå-
ende en Lapp, den där medh sin half Syster skall lägersmåhl begångit.
2do. Skall han befallat en lapp, att ihiählskiuta en bruukz Karl, och
sädan samma lapp sådant wärckeligen efterkommit hadhe, hafwer
han måst gifwa Befallningzmannen en anseenlig skänck och gåfwa,
att han denne Lappens gärningh förtijga och ingom Uppenbara skulle.
3tio. Att han den befallningh låtit Uthgåå, att där någon af Lapperne
befinnes, anthen här ifrå åth Norrige eller vice versa, ifrå Norrige
och hijth åth, willia sigh begifwa, skall den samme antastas och slåss
ihiähl;92

Samerna hade sedan gett skriften till landshövding Graan som sedan hade
skickat det till hovrätten. Grape ville därför att rätten skulle fråga de församlade
samerna om de hade hört något om att han skulle ha gjort något som de tre
punkterna beskrev. Samerna svarade att de aldrig hade hört något sådant om
befallningsmannen.93

Skvaller är, enligt Scott, ofta till för att förstöra ryktet för den som drabbas
av det. Det är ett intressant fenomen att undersöka då innehållet i skvallret
ofta måste ha ett medhåll eller väcka ett intresse bland de som för det vidare.
Om man inte håller med eller inte har nytta av innehållet berättar man det
inte vidare. Det finns också en moralisk karaktär i det. Skvallret innehåller ofta
historier om att den utpekade brutit mot de normer som finns i gruppen.94 I det
här fallet berörde skvallret en lokal makthavares missbruk av sin position. Grape
utpekades som en man som använde sin makt för att dölja brottsliga gärningar
och för att utpressa folk. Han målades även upp som att han försöker ta ifrån
samerna ett av deras politiska verktyg, nämligen möjligheten att flytta bort från
orten.

Just det här fallet är dock lite speciellt, då det är tre samer i fängelse
som har författat skriften. De har inte haft skydd av den anonymitet som
ofta annars följer med skvaller och som är en grund för att skvallret ska få
de karaktärsdrag beskrivna av Scott.95 Innehållet i skriften liknar dock annat
skvaller och beskyllningar i rättsprotkollet.

År 1680 vid tinget i Jukkasjärvi anklagades Lars Jonsson Landa av råd-
och handelsmannen Per Eriksson Planting från Torneå för att han förra året

91Furuhagen, ”Berusade bönder och bråkiga båtsmän : social kontroll vid sockenstämmor
och ting under 1700-talet”, s. 156.

92Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 59.

93Ibid., s. 59–60.
94Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 142–143.
95Ibid., s. 142.
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“skall hafwa skält och angrijpit honom, sampt Fougdhe och Laghman”.96 Lars
Jonsson ska ha sagt att “dhe wore Röfware och falska menniskior, i dedh dhe
Wåldhsambligen och medh röfwerij, uthtagit Skiutz Reenar”.97

År 1699 vid både tinget i Jukkasjärvi och i Enontekis utfrågades samerna
om de har hört något om att befallningsman Salomon Steigman ska ha idkat
olaga handel och tvingat till sig skjutsningar av samerna. De svarade att han
inte har gjort något sådant.98

Liknande anklagelser kunde också förekomma samerna emellan. År 1686
vid tinget i Jukkasjärvi framkom några samer med samen Amund Persson från
Siggevaara som de tillfångatagit. Amund Persson hade bedrivit blodskam och
hor samt rövat, stulit och dräpt i ungefär tjugo års tid. När Amund bekände allt
han har gjort sade han också att en annan rik same vid namn Jon Nilsson skulle
ha hjälpt honom med hans rövande. Jon Nilsson skulle bland annat ha varit med
honom i detta samt övertalat honom att fortsätta med det. Han ska också ha
sålt alla renhudar de fått genom sitt röveri till borgerskapet i Torneå och försett
Amund med mat och kläder. Amund påstod också att Jon hade försökt förmå
honom till att skjuta en same i Siggervaara för att Jon hade haft samlag med
hans döttrar. Amund påstod att hans berättelse är sann då han menade att hans
“lijfztijdh blifwer icke så långh, hwij skulle iagh då säya osandt?”.99 Jon Nilsson
nekade och menar att han är alldeles oskyldig.100 Året efter svor sig Jon fri från
dessa beskyllningar med tolvmannaed.101

Dessa händelser ger en bild av att maktmissbruk var en förekommande
anklagelse i skvaller och rykten. Att utnyttja sin makt genom att tvinga till sig
förmåner och att få folk att begå brottsliga gärningar var något som gav genklang
bland samerna i Torne lappmark. Dessa anklagelser användes därför i skvallret
mot lokala makthavare i försök att förstöra deras rykte. Förmodligen hade
anklagelserna diskuterats länge i tysthet innan de nådde tingets rannsakning.
Om det fanns någon sanning i dessa rykten är av underordnad betydelse för
denna undersökning.

8.2.2 Oljud

År 1721 vid tinget i Jukkasjärvi dömdes Lars Olsson Gunnar för att ha gjort
“märkeligit Oliud med högt och Oanständigt ropande in för sittiande rätt” och
han blev tvungen att böta tre marker silvermynt.102 Det är en dom som blir allt
vanligare närmare undersökningsperiodens slut. Att störa tinget med oljud eller
att förolämpa rätten förekommer mer och mer. År 1726 vid tinget i Jukkasjärvi
dömdes Lars Larsson Matti Lango och Olof Henriksson Nyman till böter, då

96Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 104.

97Ibid., s. 104.
98Ibid., s. 247 & 256.
99Ibid., s. 146–148.

100Ibid., s. 150.
101Ibid., s. 157–158.
102Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1715–1726 ,
s. 98.
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de efter “föregångne åtwarningar intet wille afstå med deras Sorl och ståt” när
rätten skulle rannsaka en tvist. Vid samma ting blev även Per Henriksson Hänte
och återigen tolvmannen Lars Olsson Gunnar dömda för oljud.103 Även de som
satt i rätten förolämpades. År 1721 vid tinget i Jukkasjärvi blev Nils Nilsson
Eira dömd och bötfälld för att ha slagit en annan same tre sår. Tre vittnen
sade att han på grund av denna dom ska ha ropat ungefär att “domaren skulle
fara till helfwitis med Lagen”.104 Liknande fall förekommer också mot slutet av
1720-talet och senare.105

Under sextonhundratalet professionaliserades rättsväsendet i Sverige, en
utveckling som leder till statsmaktens ökade kontroll över tingen och de lokala
samhällena.106 Historikern Marja Taussi Sjöberg har undersökt tinget i Njurunda
under sextonhundratalet. Hon menar att makten förflyttades från det lokala tinget
till centralmakten och att detta föranledde protester från bönderna som bland
annat tog sig uttryck i oljud på tingsplatsen.107 Förmodligen är det en liknande
utveckling som kan skönjas i Torne lappmark. De förändringar som landshövding
Johan Graan hade föreslagit till Kunglig Majestät och som sedan utmynnade i
1673 års lappmarksplakat var både positiva och negativa för samerna. Graan fick
bort tvånget för samerna i gruvdriften och gjorde skjutsningarna till ugnarna
frivilliga för dem.108 Det fanns likväl även kontrollerande aspekter i hans förslag
som de jordböcker som skulle uppföras och även nybyggarnas kontrollerande
funktion i lappmarkerna. De plakat som utformas på hans förslag var dock ingen
stor succé, 1671 års plakat “angående Lapparnes flyttiande ifrån theras hemwister”
verkar bara ha lästs upp en gång vid tinget i Enontekis år 1690, det kan dock
ha lästs upp även i kyrkan.109 Inte heller 1673 års lappmarksplakat hade något
avsevärt resultat i ökade nybyggen.110 År 1695 förnyade man lappmarksplakatet
i ett försök att utöka nybyggena i lappmarkerna.111 Nils Arell beskriver det att
“[p]å 1690-talet låg kolonisationen ännu i startgroparna. Längst hade den dock
kommit i Torne lappmark.”.112

Trots att kolonisationen av lappmarkerna inte blivit så lyckad som staten
velat verkade ändå den statliga kontrollen ha ökat i Torne lappmark. Detta tar
sig uttryck i rättsprotokollet bland annat år 1702 då man skrev ner de som man
upptäckt missat gudstjänsten under en undersökning år 1700 och 1701.113 Samer
103Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1715–1726 ,
s. 225 & 226.
104Ibid., s. 102.
105Se till exempel Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis

tinglag. 1727–1732 , s. 57, 91, 119–120 m.m.
106Inger, Svensk rättshistoria, s. 84–85; Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt

till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen, s. 24–25 & 28–29.
107Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och

1600-talen, s. 67–68 & 76–77.
108Arell, Kolonisationen i Lappmarken : några näringsgeografiska aspekter , s. 7.
109Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 181.
110Arell, Kolonisationen i Lappmarken : några näringsgeografiska aspekter , s. 8.
111Ibid., s. 9–10.
112Ibid., s. 11.
113Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
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som tredskar att komma inför tinget börjar också nedtecknas och bötfällas.114
Även skattereformen år 1695 kan ha hjälpt till att få kontroll i lappmarkerna.
När samerna kollektivt blev ansvariga för skatten finns ett incitament för att
de som grupp skulle hålla kontroll på vilka som flyttade. År 1702 vid tinget i
Jukkasjärvi ville samen Amund Thomasson och hans söner Thomas och Pål åter
få bli skrivna i Jukkasjärvi. Detta eftersom de menade att de av misstag råkat
blivit skattskrivna i Jokkmokk och i Lule lappmark då de råkade vara där år
1695 när den nya skattereformen skedde.

hwilket Allmogen här sammastädes dem wägra will, Alldenstund dee
sittia in på Jukasjerfwi Skattland, Och doch skola, icke dem, utan
Luhleå Lapperne med Skiutz och inbördes tungan, wara behiälpelige;

Tolfmännen påstode och Att desse Tränne Skatt Lappar, som Åbo
Jukasjerfwi Skattlandh, måtte Anten begifwa sigh därifrån, Och andre
diit förlofwas, eller och, hiälpa dem uti inbördes Tungan, som i förra
tiider skiedt, Och den jembwäl i detta Åhr har måst Giöra;115

Situationen i Torne lappmark var alltså lik den som Taussi Sjöberg målar upp
i Njurunda. Med högljudda protester och förolämpningar kunde man uttrycka
sitt missnöje och störa rättsväsendet.116 Scott menar att sådant störande stannar
just innan det blir olydnad och utmanar statens önskade publika transkript.117
Den ökande mängden oljud och förolämpningar vid tinget var alltså ett tecken på
statens ökade kontroll i lappmarkerna och ett försök att störa kontrollen och att
visa sitt missnöje utan att riskera för hårda straff. Man ska dock vara medveten
om att det bara är en ökad kontroll och inte en total kontroll. Statens makt
var fortfarande som mest påtaglig vid det årliga tinget. Utanför detta fanns det
fortfarande områden utan en lika stor statlig insyn.

8.2.3 Brott mot förordningar

Man kan märka bristen på statlig kontroll i alla påbud och förordningar från
statens och lokala makthavares håll som bröts eller ignorerades. År 1706 vid
tinget i Jukkasjärvi ansåg rätten att det allt för ofta förekom tvister i arvsfrågor.
Man ansåg att detta beror på man inte har några bytesmän som kunde upprätta
inventarier över arvgodset och sedan fördela det riktigt. På grund av detta
utsåg man Per Pålsson och Nils Mikkelsson att dela arven i området och att
notera delningen på karvstockar, då de inte kunde skriva.118 Detta hade dock
inte önskad effekt och året efter beslutade man att om några arv delades utan

s. 48–49.
114Exempelvis samen Henrik Hamma, Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukka-
sjärvi og Enontekis tinglag. 1727–1732 , s. 124–125.
115Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 47.
116Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och

1600-talen, s. 76–77.
117Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 154–156.
118Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 110.
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att nån av bytesmännen tog hand om skiftet skulle de ansvariga få böta 40
marker silvermynt.119 År 1710 kom det fram att olagliga arvskiften hade skett
och år 1711 klagade rätten att deras påbud “ringe blifwit efterlefwadt, så at
twistigheetarna i samma måhl alt meer och meer tiltager”.120 År 1712 förekom
fortfarande olaga arvskiften.121

Dessa exempel visar återigen hur statens makt minskade när det saknades en
statlig insyn i vad samerna gjorde. Medan man på tinget officiellt utsåg bytesmän
och försökte ordna upp arvsfrågorna i lappmarkerna ignorerades detta under
resten av året. Detta innebar också en underminering av statens makt. Det här
var något som staten naturligtvis ville undvika men också något de hade svårt
att kontrollera. Det var vad Scott skulle kalla en negation av statens makt i
det gömda transkriptet.122 Att det skedde så ovanligt tydligt för att vara i det
gömda transkriptet ger en bild av den brist på kontroll staten fortfarande hade
utanför tinget. Detta blir särskilt uppenbart tidigare under sextonhundratalet
när den statliga kontrollen ännu inte hade utökats i och med den rättsliga
professionaliseringen och 1695 års skattereform. År 1675 vid tinget i Enontekis
klagade befallningsmannen Arent Grape över att han år 1672 pålagt länsmannen
Henrik Nilsson att ta fast tjuven Nils Persson som länge gömt sig i skogen.

Men Lendzman alt sådant Oachtadt, Intet honom fasttagit, [. . .] Utan
honom herbergerat, Skiutzat, Maatat, och ändå bydt medh Tiufwen
een Bössa den han Stulit hadhe, Och Lendzman Wähl Wetat att Nils
Bössan stulit123

Denna arrogans mot auktoritet skedde alltså helt öppet för befallningsmannen.
Något som måste anses bero på bristande kontroll från statens sida.

8.2.4 Våldsamheter mot maktens föreståndare

För att ett vardagligt motstånd ska kunna förekomma krävs det platser där den
underordnade gruppen kan skapa ett gömt transkript.124 Den uppenbara brist
på kontroll och ordning som den svenska staten hade utanför tinget tyder på
att Torne lappmark var ett område som lämpade sig mycket bra för detta. En
följd blir att de som arbetar åt Kronan ibland var utsatta och utlämnade åt
samernas motstånd i sitt arbete att utöka statens kontroll. Ett exempel på detta
kommer från år 1699 vid tinget i Jukkasjärvi. Där besvärade sig kyrkoherden
i Jukkasjärvi, Christian Elingius, över länsmannen Olof Mikkelsson Törnqwist.
Han ska den 20:e augusti år 1697 kommit drucken från Svappavaara koppargruva
till kyrkoherdens gård och där
119Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 127.
120Ibid., s. 169–170 & 182–183.
121Ibid., s. 205.
122Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 114–115.
123Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 79.
124Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 118.
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I forstone medh een hop försmädelige Ord Öfwerfallit, och sädan
han utom Gården, war gångin med yxhammaren slagit i wäggiarna,
och Hr. Kyrkioherden till Slagzmål uthant [förmodligen ska det stå
utmant]125

År 1698 ska länsmannen kallat kyrkoherden för en rövare och år 1699 sagt de
orden “som skulle Kyrkoherden wara een diefwull, och att een Präst fattades
i Hellwitet, och den samma skulle Hr. Kyrkioherden wara.”. Han ska också ha
kallat honom för en mördare. Kyrkoherden menade att Olofs agg mot honom var
orsakat av att han förra året ska “sigh ombefliitat, att Olofs begange Lägersmål
och Enkla hoor medh Sigrid Nilsdotter skulle blifwa uppenbarat och i dagzliuset
komma, som och skiedde.”.126 Olof försvarade sig med att kyrkoherden skulle
ha slagit och förolämpat honom och att han tvingade till sig skjutsar från
samerna.127 Året därpå kom det fram under en mordrannsakning att Olof flytt
till Norge med denna Sigrid128

Samerna kan mycket väl ansett att statens ämbetsmän alltför mycket inkräk-
tade i deras personliga område. Då den statliga kontrollen inte var tillräckligt
stark kan därför Olof ha kunnat hota och trakassera kyrkoherden. Under en
prostvisitation år 1726 klagade komminister Michael Wikman i Enontekis för
kontraktsprosten Henrik Forbus att han “wore olycklig, hwilken ibland detta
folcket råkat komma, wiljandes heller wara en bonde, och att han emot sin wilja
wore brachter hijt, såsom han ock på 4 åhrs tid 4 gånger blifwit transporterad
ifrån ena lägenheten til den andra”. När Forbus sade att han hade en bra lön
och också fick tillgångar av samerna, sade Wikman “att de peng:r gå åt til hans
legofolckz aflöning, och att han af Jukasjerfz Lappar intet hade att förwänta,
icke eller wille resa dit”.129 Förmodligen kände sig Wikman utlämnad utan stöd
från sin omgivning.

De platser där det gömda transkriptet kunde utvecklas behövde också försva-
ras mot statlig insyn.130 Staten försökte, som tidigare skrivits, utöka sin kontroll
över lappmarkerna och detta kunde ibland tas emot med våldsamheter. Vid
samma ting som kyrkoherden beklagade sig över länsmannen beklagade sig den
gamla tolken Johan Olsson över en mängd samer som misshandlat honom. Han
hade vid nyårstiden fått höra att nämdemannen Henrik Jonsson i Tingevaara
hade införskaffat brännvin som han sålde åt en mängd andra samer. Detta var
olagligt utanför marknadstiderna och när Johan Olsson for dit för att undersöka

skall Henrik, sädan Johan Olsson omtalt sitt ährende slagit honom
een Staaf 2ne Gångor bak i Hufwudet, hwaraf han fallit omkull, sädan
skall Henrik medh de öfriga af sitt follk slagit honom till dess de

125Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 242.
126Ibid., s. 242.
127Ibid., s. 242–243.
128Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 3.
129Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken 1724-1729, j) Komminister
Michael Wikman i Enontekis, s. 27.
130Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 128 och framåt.
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föga liif i honom sedt, och om siider kastat honom i Elden, där han
alldeles omkommit om icke Johan Olssons hustru, hade kommit till
hiälp131

Henrik menade att det var Johan som börjat slagsmålet men kunde inte bevisa
det och dömdes till böter.132

Detta kan ha varit ett våldsamt uttryck av ett försök att försvara det gömda
transkriptet från statlig insyn. Samerna verkar ha haft en viss anonymitet på
grund av deras antal då endast Henrik blir dömd för misshandeln. Johan Olsson
verkar ha inkräktat på en social arena där han som statlig ämbetsman inte var
välkommen och samerna har reagerat våldsamt.

8.3 Ideologiskt motstånd
8.3.1 Mångbottnade agendor

Samernas religion och hur man skulle utrota den var av stort intresse för den
svenska staten. Man bedrev omfattande mission i lappmarkerna och det är
framförallt en religiös dominans och ett motstånd mot denna som framkommer i
källmaterialet.

I den Lutherska lära som spritts under reformationen ansåg man att Gud
kunde straffa landet för dess synders skull. Dessa straff tog sig uttryck bland annat
i krig och hungersnöd och drabbade skyldiga som oskyldiga. Alla i landet var alltså
kollektivt ansvariga för synd som begicks.133 Det var statens ansvar att undervisa
folket i kristendom och försvara den rätta tron.134 Förutom de rent religiösa
argumenten att sprida religionen hade också kristendomen en maktlegitimerande
aspekt. Undersåtarna i riket var skyldiga trohet till den av Gud insatta överheten
och skulle uppfylla sina skyldigheter gentemot densamma.135

När det gäller samerna var staten medveten om deras religion och ansåg
att de var vidskepliga avgudadyrkare.136 Man var dock mån om att framställa
samerna som goda kristna i det publika transkriptet. Rykten hade gått på
sextonhundratalet att Sverige hade använt sig av samisk magi för att få framgång
under trettioåriga kriget. För att motarbeta denna bild bedrevs en insamling
av information om samerna som sedan publicerades i Johannes Schefferus bok
Lapponia. Denna bok målade upp en bild av samerna som ett kristet folk och
var avsedd för en internationell läsekrets.137

131Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 239.
132Ibid., s. 239–240.
133Malmstedt, ”Helgdagsreduktionen : övergången från ett medeltida till ett modernt år i
Sverige 1500–1800”, s. 193–204.
134Oja, ” “God enighet, sämja och kärlek uti landet”: Den religiösa lagstiftningen och ambitio-
nerna att göra goda kristna av stormaktstidens svenskar”, s. 18.
135Pleijel, Hustavlans värld : Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, s. 33–34.
136Oja, ” “God enighet, sämja och kärlek uti landet”: Den religiösa lagstiftningen och ambitio-
nerna att göra goda kristna av stormaktstidens svenskar”, s. 68.
137Lindmark, En lappdrängs omvändelse : svenskar i möte med samer och deras religion på

1600- och 1700-talen, s. 36–37.
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Johannes Tornæus prästberättelse var också skriven för det ändamålet. Han
skrev om samerna i Torne lappmark att “[h]oos dem finnes inga Seitar eller
Skogzgudar, icke heller bruka dhe Spåtrummor”.138 En berättelse helt i motsats
med den som Johan Graan målade upp i sin korrespondens med Kunglig Majestät,
som tidigare beskrivits.

Staten var alltså i en situation där man var tvungen att upprätthålla ett
publikt transkript om Sverige som ett helt igenom kristet rike. Samtidigt var
man också tvungen att rota fram vidskepelsen och avguderiet som försegick för
att undvika Guds straff.139 Man vill inte heller gå allt för hårt fram i sina försök
att utrota samernas religion. Man var rädd att samerna då skulle flytta ifrån
sina orter och att gruvnäringen därför skulle bli lidande.140 Senare ville man
heller inte att en liknande trolldomshysteri som hade skett i övriga Sverige, med
häxbränningar och dylikt, skulle ske i lappmarkerna.141

År 1690 vid tinget i Jukkasjärvi var landshövdingen Gotthard Strijk närva-
rande. Han frågade samerna

huru de förholla sigh i sin Gudztienst, och om ännu iblandh dem
woro någon, som bruka afgudiska wijdskiepelser, som förr detta,
i margfaldigh måtto /: Gud bättre :/ skedt är? Hwar till samptl.
Allmogen swarade: Att dhe alt slicht fordom Afguda wäsende, sedan
deras doomare Lars Grubb, så hårdt och strängeligen them thär ifrån
afhollit, nu alldeles öfwergifwit och aflagt, williandes hädan efter,
föra ett gudeligit lefwerne, så myckit möijeligit och menniskligit wara
kan.142

Att detta inte var hela sanningen framkommer om inte annat i senare års
rannsakningar om vidskepelse och trolldom. Man kan förmoda att samerna
inte var allt för angelägna att berätta för landshövdingen om de fortfarande
brukade sin gamla religion. Man kan också tänka sig att landshövdingen å sin
sida var medveten om att samerna inte var helt sanningsenliga. Den här typen
av agerande i det publika transkriptet måste snarare anses som mer av en ritual
för att bekräfta statens legitimitet och stabilitet.143 Det var även till för att
visa att staten observerar samerna och om de skulle hitta något olagligt att de
hade makten att bestraffa förseelsen.144 Staten hade med sådana utfrågningar
ingenting att förlora. Om man fick ett svar som visade på hur kristna samerna
är fungerade det som en ritual som bekräftade det publika transkript som staten
försökte marknadsföra. Om man fick reda på att något “avguderi” bedrivits kunde
man vidta åtgärder. År 1675 vid tinget i Jukkasjärvi presenterades Martinus
138Tornæus, ”Berättelse om Lapmarckerna och Deras Tillstånd”, s. 36–37.
139Lindmark, En lappdrängs omvändelse : svenskar i möte med samer och deras religion på

1600- och 1700-talen, s. 37.
140Lundmark, Stulet land : svensk makt på samisk mark , s. 50.
141Lindmark, En lappdrängs omvändelse : svenskar i möte med samer och deras religion på

1600- och 1700-talen, s. 37.
142Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 177.
143Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 66–67.
144Ibid., s. 46–48.
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Kempe som blivit förordnad till kyrkoherde över Jukkasjärvi och Enontekis samt
underliggande byar. Samerna vid tinget steg upp och

tackandes Gudh och höga Öfwerheeten som om dem sådan åhåga
hafwer hafft, Att de medh Wissa Sielesöriare blifwa försörgde och få
Präster till sigh boende, Lofwade altså Utgiöra honom den rättigheet
som de Wane äre till förrige Pastorer att Gifwa.145

Även detta var förmodligen mer till för att bekräfta det publika transkriptet än
något annat.

Att man var medveten om att samerna kanske inte är helt sanningsenliga
framkommer i den misstänksamhet som rätten har mot dem när det kommer
till religiösa brott. År 1715 vid tinget i Enontekis rannsakades en märklig
händelse om ett barnlik som hittats i samen Hans Larsson Kunnares ackja.
Under rannsakningen tillfrågades nämnden om Hans och hans hustru Ingrid
tänkt använda liket till någon trolldom. Nämnden svarade att de inte hade
hört något sådant om dem, inte heller hade de någonsin hört talas om att man
någonsin använt ett människolik till sådant.146 Vid tinget i Jukkasjärvi år 1696
undersöktes ett rykte om samen Per Jonsson som enligt utsago skulle ha köpt
ett hästföl i Norge i avsikt att offra på ett berg. Per Jonsson var vid denna
rannsakning i Norge och ärendet sköts upp till nästa ting. Det återkommer dock
inte i protokollen för senare ting.147

De gånger som samerna rannsakades för att de brukat sin gamla religion
skyllde de oftast på att det skett för att de inte visste bättre. År 1681 vid tinget
i Enontekis anklagades Kristoffer Amundsson för att ha använt en spåtrumma,
något som samen Lars Jonsson hade berättat. Kristoffer menade att det var
för att bota Lars Jonssons hustru som han brukade trumman men eftersom
det inte hade hjälpt hade han slagit sönder trumman, något som också Lars
Jonsson tillstod. Kristoffer erkände också att han för tio år sedan ska ha brukat
en trumma. Men den hade inte heller varit honom till någon hjälp “så wijda han
i sådan diefwuls kunst icke war af någon trullkarl Underwist eller Informerat”.148
När rätten frågade honom varför han börjat använda spåtrumma säger han

att han sedt een annan gammal Lapp Olof Larsson i Tingewahra, som
för 3 åhr sedan ähr dödh blefwin, slagit på Trumman och hafwer han
i sin enfalldigheet begynt giöra ther efter, som doch till ingen lycka
honom anlände, så wijda han ingen hade, som honom häruthinnan
Underwiste eller lärde.149

År 1694 vid tinget i Jukkasjärvi beskyllde kyrkoherden Christian Elingius samen
Lars Eriksson för att han ska ha brukat en spåtrumma. Lars Eriksson menade
145Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 71.
146Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1715–1726 ,
s. 21.
147Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 204–205.
148Ibid., s. 115.
149Ibid., s. 115.
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att han inte använt spåtrumma sedan häradshövdingen Lars Grubb förbjudit
alla samer att använda dem. Han erkände dock att han år 1692 en gång “tå han
warit Galin af dryckenskap belastat, tagit siälfwa Trumban och dess redskap i
sin hand”.150

Att skylla på dumhet och enfald när man begått ett brott är inget specifikt
för lappmarkerna i det tidigmoderna Sverige. Scott menar att spelad dumhet är
ett sätt att använda redan befintliga stereotyper som ett försvar. Man använde
helt enkelt de stereotypa föreställningar om den samiska gruppens enfald för att
dölja att man medvetet brukade den gamla religionen.151

8.3.2 Relationen med prästerskapet

Relationen mellan samerna och deras själasörjare var inte alltid den bästa. I det
tidigare nämnda fallet från år 1698 i Jukkasjärvi, där länsmannen Olof Mikkelsson
Törnqwist förolämpat kyrkoherden Christian Elingius, fanns det många grova
anklagelser i hans förolämpningar. Olof Törnqwist hade bland annat sagt att
“Kyrkioherden skall reesa till Lapparnes Boställen, med Brännewiin och det där
förytra och försällia, till hwilka resor han af lapperne frii Skiutz fordra och taga
skall”.152 När samerna tillfrågades om detta är sant sade de att länsmannen har
rätt i det att

Kyrkioherden skall för sitt eget, eller dess Oppkiöpte godz beswära
Allmogen med frii Skiutz, och tunga Lass utföre, sammaledes och
enär han reser i Lapparnes byar, diit han och understundom låte före
Brännewiin till sahlo.153

Rätten såg mycket allvarligt på detta och beslutade att vidarebefordra detta till
konsistoriet i Härnösand.154

Man kan anta att samerna ansåg att prästerskapet i lappmarkerna både var
en ekonomisk börda och ett hinder för deras gömda transkript. Det var en del
av prästernas plikt att rota ut synd och förmana befolkningen.155 Detta kan ha
varit en orsak till agg mellan samerna och prästerskapet. År 1707 vid tinget i
Jukkasjärvi ställdes samen Erasmund Jonssons hustru Gjertrud Josefsdotter för
rätta för att det ryktades att hon hade bedrivit hor med samen Olof Johansson.
Kyrkoherden Christian Elingius berättade att hon själv bekänt det för honom
och sedan försökt muta honom med ett utterskinn, ett renskinn, två rävskinn, en
vaja och tio stycken silvermaljor. Kyrkoherden hade tagit emot denna muta men
inte använt dem till något utan framvisade den för rätten.156 Rätten återkom
150Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 198.
151Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 133.
152Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 245.
153Ibid., s. 245.
154Ibid., s. 246.
155Oja, ” “God enighet, sämja och kärlek uti landet”: Den religiösa lagstiftningen och ambitio-
nerna att göra goda kristna av stormaktstidens svenskar”, s. 43–44.
156Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 126.
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till detta fall år 1712 vid tinget i Jukkasjärvi då hovrätten begärt en vidare
undersökning. Då kom det fram att Gjertrud blivit utfrågad om horsryktet av
kyrkoherden och klockaren. Under förhöret ska kyrkoherden lovat att varken han
eller klockaren skulle berätta något om det var sant att hon begått hor, varpå
hon erkände. Mutorna menade kyrkoherden att han tog emot för att hon inte
skulle kunna dra tillbaka sin bekännelse när ärendet kom till tinget.157 Man kan
anta att detta inte gjorde kyrkoherden mer populär.

Tvånget att besöka gudstjänsterna kan också ha ansetts som ett besvär av
samerna. Det var inte alla präster som kunde tala samiska och detta kommente-
rades ibland. Vid tinget i Jukkasjärvi år 1690 anklagades Jon Nilsson för att en
söndag år 1688 fört ett oljud i kyrkan. Jon svarar att

det han af oförståndh och eenfaldigheet i Kyrckan fält de orden, enär
Kyrckioheerden hölt uppå at opläsa Böndagz Placatet, nembl., om
Kyrckioherden hade een Tålck, så kunde wij förstå hwadh han säger,
men Swenska förstår iagh intet;158

Det kunde också förekomma mer handfasta metoder att protestera mot
gudstjänsterna. Man kunde helt enkelt låta bli att gå på dem. År 1707 den sjätte
februari vid tinget i Enontekis rannsakades och bötfälldes tjugo stycken samer
som “i dag förfallelös, dels kommit seent i Kyrkian, dels aldeles försummadt
Tingsprediiken och här kring Marcknadzstället i fåfängan drögdt sin tiid”.159
År 1704 vid tinget i Jukkasjärvi anklagades Per Jonsson för att ha försummat
en bönedag. Han hade dock hållit sig undan under marknaden hela dagen före
rannsakningen så att länsmännen inte kunde hitta honom. Vid slutet av tinget
blev han igenfunnen och säger då att det var allt för långt för honom till kyrkan.
Rätten ansåg dock att många andra haft lika långt som honom men ändå inställt
sig och bötfällde därför honom.160

8.3.3 Tillräckligt mycket kristendom

Missionen i lappmarken under den tidigmoderna epoken var delvis lyckad, sedd
från statens sida, då den lyckas genomföra en förändring i samernas religion
och konvertera några, även om den inte var en lika stor framgång som staten
önskade.161 Håkan Rydving delar i sin avhandling upp samerna i fem grupper.
De som aktivt försvarade den gamla religionen, de som sympatiserade med
den gamla religionen, de som inte prioriterade varken den gamla religionen
eller kristendomen, de som sympatiserade med kristendomen och de som aktivt
stöttade kristendomen.162

157Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 203–204.
158Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 177.
159Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 130.
160Ibid., s. 89.
161Se Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”.
162Ibid., s. 69–70.
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Även de samer som inte sympatiserade eller stöttade kristendomen kan likväl
ha haft en anledning att lära sig tillräckligt mycket om kristen tro för att inte
bli misstänkta för avguderi. Att lära sig lagom mycket kristendom kan ha varit
nödvändigt för att upprätthålla det publika transkriptet och därför undvika
statens åtgärder mot religiösa brott. År 1700 vid tinget i Jukkasjärvi hölls en
krånglig och invecklad rannsakning om ett misstänkt mord på tre finska tiggare
samt den samiska pigan Ingrid Thomasdotters dödsfall. I rannsakningen över
Ingrid Thomasdotters död ville samen Erik Andersson, som burit kroppen till
kyrkan, gå ed på att han inte sett några skador på kroppen. Rätten ansåg dock
att han och alla andra vittnen “ringa förstå, hwad een Eed hade att betyda,
som i sin Christendom altz intet grundat war”.163 Även i rannsakningen över
det misstänkta mordet på de tre tiggarna beklagade sig rätten. De misstänkta
samerna var från Lule lappmark men reste ändå till Jukkasjärvi och skattade där
då de hade längre till marknadsplatsen i Jokkmokk där de var skrivna. Detta
leder följaktligen enligt rätten

att dhe så sällan, koma till sin ordinaire Kyrckia och Kyrckoherde,
eller blifwa i sin Christendom Underwiste, och finner Rätten enn
så mycken större Swårheet att Uthleete sådane mörcka sakers rätta
sammanhang igiennom Edegång, som dessa Lappar, dess wichtigheet
altz intet förstå, uthan ähr till att befahra, det derigiennom skulla
samblas Synd på Synd, så wiide dhe allenast fruchta för det wärldzliga
straffet, men om det Ewiga eller deras Siähles saligheet, ingen wiss
Kunskap hafwa; Ty någre af dem Troo ingen Upståndellse, största
parten förmeena fuller een Gudh och ett Himmellriike wara, men
wetta icke om någon diefwull, något halfwetit eller Piinorum ähr till,
Christi Nampn hafwa dhe fuller hördt nämbnas, somblige och, hålla
honom före att wara een Gudh, som för oss hafwer liidit, men om
hans Person eller Liidande, kunna dhe intet wiidare swar gifwa, ja
dhe finnes och, som hålla honom för een blott Menniska, med mycken
mehra hednisk willfarellse dhe swäfwa yt, som Rätten wederbörande
Prästerskap skall notifisera, emedan det ähr till befrychta, att och flere
af samma byys Lappar, ähn dhe som nu wid Tinget ähro examinerade,
föya bättre i sin Christendom ähro grundade /: hwilket dock Guds
loof annorstädes i lappmarcken icke höres, och der dhe ifrån sielfwa
grunden der af, blefwo Underwiste, torde många, som sig med grofwa
Synder besmittat, komma till sine Synders Kiändzlo, och med sådane
bedriffter här effter afstå.164

I slutändan fälldes ingen för mord, varken på de tre tiggare det ryktades om
eller på Ingrid Thomasdotter.165

Historikern Allan Sortkær har skrivit om kristen mission på Grönland under
sjuttonhundratalet. Han beskriver inuiternas artighet och att de alltid sa att de
163Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 8.
164Ibid., s. 11–12.
165Ibid., s. 12–15.
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trodde på det som missionärna berättade för dem. Missionärerna på Grönland
besvärades över detta, då de menade att inuiterna inte reflekterade över relgionen
och inte hade en äkta tro. Med teoretisk grund från postkolonialisten Homi
Bhabha beskriver Sortkær inuiternas artighet som ett sätt att undvika kontroll.
Genom att säga att de trodde på det kristna budskapet har missionärna svårt
att säga emot, då den Lutherska kristendomen bygger på en inre tro.166

Detta kan även appliceras på samerna. Inkorporering av kristendom i sitt
vardagliga liv och tillräckliga kristendomskunskaper för att undvika statliga
åtgärder kan vara svårt att skilja på i källmaterialet. De samer som aktivt
stöttade den gamla religionen och de som sympatiserat med dem, i Rydvings
uppdelning, kan mycket väl ha lärt sig tillräckligt om kristendom för att det ska
ha varit dem till gagn i möten med statens representanter.

Samerna kunde också använda det publika transkriptet som försvar. Man
kunde inte bli bestraffad för att man börjat lära sig om kristendom. Detta trots
att statsmakten, som citatet rörande edgång visar, var misstänksamma mot
deras renlärighet och kunskap om den kristna tron.167 Här använde samerna det
publika transkriptet som verktyg till gagn för sig själva.168 Då de i det publika
transkriptet ansågs kristna kunde de försöka utnyttja möjligheten att gå i ed
även om de privat inte alltid trodde på det straff prästerna menade följde i
efterlivet om man begick mened.

År 1731, vid tinget i Jukkasjärvi, försökte Morten Jönsson svära sig fri med
ed från en anklagelse om att han ska ha begått hor med sin piga. Detta trots att
många vittnesmål talar emot honom. Nämnden finner honom skyldig och ville
inte låta honom gå ed.169 Detta kan ha varit ett försök från Mortens sida att
använda edgång som en utväg utan konsekvenser för honom. Rättshistorikern
Kaisa Korpijaakko-Labba beskriver en teori att man hade borgare i nämnden för
att man inte litade på de hedniska samerna. Även hon skriver att det fanns fall
när samerna inte fick avlägga ed.170 Det kan finnas fog för den misstanken från
statens sida. Statens påtryckningar tvingade samerna att lära sig en viss mängd
kunskap om kristendomen för att inte bestraffas. Det publika transkript som
byggs upp runt religionen gav dem likväl verktyg att använda mot rättsväsendet.
166Sortkær, ”The little girl who could not stop crying: the use of emotions as signifiers of true
conversion in eighteenth-century Greenland”, s. 172–173.
167Om misstänksamhet mot samernas kristendomskunskaper se även Oja, ” “God enighet,
sämja och kärlek uti landet”: Den religiösa lagstiftningen och ambitionerna att göra goda
kristna av stormaktstidens svenskar”, s. 68.
168Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 54–55.
169Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1727–1732 ,
s. 157–159.
170Korpijaakko-Labba, Om samernas rättsliga ställning i Sverige-Finland : en rättshistorisk
utredning av markanvändningsförhållanden och -rättigheter i Västerbottens lappmark före
mitten av 1700-talet , s. 110–114.
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8.4 Kulturell hybriditet
8.4.1 Hybridiseringspolitik

När svenskar och samer mötte varandra skedde oundvikligen ett kulturutbyte.
Den del av samernas kultur som framförallt intresserade den svenska staten var
deras religion och hur man skulle vända samerna från den. På grund av detta
är det framförallt aspekter av religion som dyker upp i källmaterialet. Därför
är det först och främst inom fall med religiös koppling som hybriditeten syns.
Det fanns en mängd andra kulturutbyten som sker, framförallt genom handeln
mellan samer och svenskar, såsom utbyten inom matkultur, klädedräkt, med
mera. Dessa förekommer mer sparsamt i källmaterialet och behandlas därför
inte.

Sverige förde en hybridiseringspolitik i lappmarkerna. Rennäringen var, som
tidigare beskrivits, avgörande för gruvverksamheten, därför låg det i statens
intresse att samerna inte utövade samma näring som svenska bönder och ny-
byggare. Samtidigt var det enligt staten, som tidigare skrivits, av största vikt
att kristna samerna. Ett av hindren för missionen i lappmarkerna var språket,
många av prästerna behärskade inte samiska och samerna kunde därför inte
förstå vad prästerna ville lära dem. Detta var något man var medveten om från
statligt håll och nåt man försökte åtgärda genom att försöka utbilda samer till
präster.171 Man ansåg också att det vore bra om samerna lärde sig svenska. Den
tredje oktober 1723 kom “Förordning om Lappländarnes flitigare Underwisning i
Christendomen, och Scholars inrättande där i Orten”. I den stod det bland annat
att de samiska barn som undervisades i kristendomen skulle undervisas på sitt
modersmål men “skulle några sådane Barn finnas hafwa lust, at lära Swenska,
sedan de på Modersmålet äro grundade i sin Christendomb, böra de med all flit
däri underwisas”.172 Statens politik fördes alltså med målet att samerna skulle
övergå till svensk kultur i den mån det gagnade Sverige, det vill säga främst
att kristnas men även att lära sig prata svenska. Men staten ville samtidigt
att de behöll sin samiska kultur i de delar som var till nytta för statens mål i
lappmarkerna.

8.4.2 Skarpa och suddiga linjer

Hybridiseringspolitiken ledde till att samerna levde ett sorts dubbelliv. Som
tidigare skrivits, i avsnittet om ideologiskt motstånd, kan det ha varit taktiskt
för samerna att behärska tillräckligt mycket kunskap om kristendomen för att
underlätta interaktionen med statsmakten och att undvika straff. Det finns även
fler uttryck för de dubbla kulturerna som samerna levde i. Bland annat har
man i tidigare forskning framhållit samernas olika namn. Samerna tilläts inte av
svenska staten att ha samiska namn då de ansågs hedniska. Istället fick de vid det
kristna dopet svenska namn. Samtidigt hade samerna vid, sidan av dopet, en egen
171Lundmark, Stulet land : svensk makt på samisk mark , s. 50–51; Oja, ” “God enighet, sämja
och kärlek uti landet”: Den religiösa lagstiftningen och ambitionerna att göra goda kristna av
stormaktstidens svenskar”, s. 68–69.
172Utdrag Utur alle ifrån den 7. Decemb. 1718. utkomne Publique Handlingar, s. 393.
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namngivningscermoni där barnet gavs ett samiskt namn som skulle användas
samerna emellan medan de vid interaktion med statsmakten och kristna använde
sina kristna namn.173 Rydving skriver att i denna namngivningscermoni tog
man rituellt bort det kristna namnet från barnet.174 Denna praktik finns inte
specifikt upptecknad från Torne lappmark men det är inte orimligt att det även
skedde där.

Dessa dubbla namn på samma individer menar Rydving visar att samerna
kunde dra en klar linje mellan de två olika religionerna. Det kristna namnet
användes vid tillfällen när samerna interagerade med kristna och det samiska
namnet för sitt vardagliga liv. Mellan dessa två religiösa och kulturella världar
gjordes åtskillnad enligt Rydving.175 Det är vad Scott kallar “a division of the
self”. För att inte bryta det publika transkriptet, och därmed riskera hälsa och
välmående, spelar man medvetet med. Detta kan ge fördelar i kontakten med
den överordnade gruppen då man kan använda det publika transkriptet som
argument, som tidigare skrivits.176

Om samerna gjorde åtskillnad på den kristna och den samiska religionen
och kulturen kan man fråga sig om det rör sig om kulturella hybrider. Även om
samer medvetet kunde växla mellan två kulturer är det ändå ett fall av kulturell
hybriditet. Detta eftersom samerna har behövt bära på den svenska kristna
kulturen för att kunna reproducera den när det var nödvändigt vid tillfällen av
statlig övervakning, vid ting och gudstjänster med mera. Detta betyder att dessa
idéer fanns bland samerna, och samerna verkar även ha reflekterat över dem och
omformat dem. I det tidigare citatet från mordrannsakningen år 1700 kan vi
läsa om rättens klagomål över samernas brister i kunskap om kristendomen.

Ty någre af dem Troo ingen Upståndellse, största parten förmeena
fuller een Gudh och ett Himmellriike wara, men wetta icke om någon
diefwull, något halfwetit eller Piinorum ähr till, Christi Nampn hafwa
dhe fuller hördt nämbnas, somblige och, hålla honom före att wara een
Gudh, som för oss hafwer liidit, men om hans Person eller Liidande,
kunna dhe intet wiidare swar gifwa, ja dhe finnes och, som hålla
honom för een blott Menniska177

Det är här inte frågan om att samerna inte kunde förstå kristendomen utan
det ska snarare uppfattas som ett uttryck för vad Peter Burke kallar “cultural
translation”. Med det menas att samerna har tagit idéerna de fått predikade för
sig och översatt dem till en form som mer överensstämmer med deras världsbild.
Detaljer som inte har varit kompatibla med världsbilden hos de individer som
presenterats för dem har helt enkelt tagits bort eller modifierats.178 De svenska
prästerna har nämligen inte predikat för människor utan egna idéer om världen.
173Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,
s. 115–116.
174s. 117 ibid.
175Ibid., s. 127 & 159.
176Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 29 & 33.
177Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1700–1714 ,
s. 11.
178Burke, Cultural hybridity, s. 55–61.
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Samerna har, när missionen når lappmarken, århundraden av kulturell bakgrund
som kristendomen de lär sig måste anpassas till. Historikern Carlo Ginzburg har
visat att liknande tendenser förekommit överallt där två kulturer möts. I sin
bok Osten och maskarna visar han hur en femtonhundratalsmjölnare i Italien
omformar de religiösa skrifter han får tag på efter en egen kulturell världsbild
byggd på en äldre muntlig kultur.179

Det finns även fall i källmaterialet där den skarpa linje som Rydving beskriver
suddas ut och där vissa samer inte haft något problem med att kombinera de två
religionerna. År 1687 vid tinget i Enontekis tillfrågades kaplanen Olof Sirma om
samerna i hans församling fortfarande brukade sin gamla religion. Sirma svarade
att han inte hade hört om någon annan vidskepelse än att många av samerna

ähn opå den händellssen, att någon Siukdoom eller annan olycha uppå
deras wåhnor eller dem sielfwa tillstött och påkommit, då hafwa dhe
lofwat till kyrckan ett Reenkalfskinn, med dhe där på fastsittiande
horn och klöfwor, hwilket, dhe sädan fram Uthi kyrckan eller in
för altaret burit och nedhlagdt hafwa, Uthi den förhoppningh, att
Siukdomen därigenom skulle lindras och förminskas180

Sirma hade ofta bett dem avstå med detta vilken de inför rätten lovade “hälst
emedan dhe nogsampt hafwa befunnit, att the lijtet eller intet, medh en sådan
widhskeppellsse, sig till någon fromma, kunnat Uthrätta”.181

I det här fallet var det snarare så att religionerna hade hybridiserats, inte på
grund av spelad religiositet utan av mer pragmatiska skäl. Den samiska religionen
hade en tolerant natur vilket gjorde det lättare för en hybridisering.182 Det var
också en religion som inte var organiserad utan mer individuellt baserad och
därför mer flexibel.183 Detta innebär att förhållandet till kristendomen var en
individuell fråga. Vissa samer tog stort avstånd från kristendomen medan andra
brukade och hybridiserade religioner som de ansåg var nyttigast för dem. Till
exempel år 1688 vid tinget i Jukkasjärvi steg samen Amund Josefsson fram

och godwilleligen utan någons Angifwande frambar een lapptrumba,
dhen han sade sig brukat och spelat upå i twenne åhr medh henne
att winna god tycka, men försäkrar, att hädan efter willia henne
Alldeles bortleggia, och dyrka den sanna och helige trefolldigheten
Gudh fader, Son och then helige Ande.184

179Se Ginzburg, Osten och maskarna : en 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen, hela
boken behandlar hur den folkliga muntliga kulturen påverkar idéer, men följande kapitel kan
vara av intresse: 15, 23 & 33.
180Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 159.
181Ibid., s. 159.
182Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,
s. 163.
183Hansen, Olsen och Larson, Samernas historia fram till 1750 , s. 308; Rydving, ”The end of
drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”, s. 163.
184Larsen och Rauø, Dombok Torneå lappmark : Jukkasjärvi og Enontekis tinglag. 1639–1699 ,
s. 162.
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Även detta fall visar på en mer pragmatisk syn på religion och en hybridisering.
Rydving har framförallt valt att koncentrera sin avhandling på gränsen mellan de
två religionerna.185 Det förekommer likväl samer som blandar de två religionerna
i olika former av hybrider.

Det finns även vissa individer bland samerna som den svenska staten gav
positioner och ämbeten. Bland dessa kan nämnas länsmän, tolvmän och kyrk-
värdar. Även om de inte alltid var lojala mot statsmakten, som vissa länsmän
i tidigare exempel, hade staten ändå ett intresse att dela ut sådana ämbeten
bland samerna. Det var ett sätt att få samerna att hålla kontroll inom sin egen
grupp, en form av den gamla taktiken söndra och härska. Det är en taktik som
även användes i det övriga svenska samhället. På sextonhundratalet hade man
genom kyrkligt påbud gjort skvallret till en plikt i lokalsamhällena. Detta för
att få en större kontroll över befolkningen genom ett sorts angiverisystem där
länsmän eller präster kunde få höra om brott via skvaller.186 På det sättet kunde
man låta individerna i lokalsamhällena i viss mån hålla kontroll på varandra.

Ett exempel på en hybridiserad individ är kaplanen i Enontekis. Olof Sirma,
som var kaplan där under tiden 1676–1719, var född av samiska föräldrar i
antingen Torne eller Kemi lappmark, men begav sig för att studera vid Uppsala
där han skrivs in år 1672.187 År 1671 begärde Olof Sirma att få bli student i
Uppsala. Han ansågs vara lämplig till att bli präst då han “kunde med tijden
blifwa tienlig till Prediko Embetet hemma i Landet på sitt Modersmål”.188
Olof Sirma var en individ som har ena foten i den samiska kulturen som han
härstammar från, och den andra foten i den svenska, kristna kulturen. Bland
annat hjälpte han under sin studietid Johannes Schefferus med dennes bok
Lapponia genom att berätta om samisk tro och kultur, han skrev även ner två
jojkar som infördes i boken.189 Han är ett exempel på den typ av hybridisering
som staten ville ha i lappmarkerna, en kristen präst med samisk bakgrund som
därför kunde ha bättre insyn i samernas göranden.

Tidigare i denna uppsats har det beskrivits hur samerna kunde använda den
kristna religionen som ett sätt att undvika straff och som argument och verktyg
mot staten. Det finns dock en annan sida av samma mynt. Genom att ta till
sig delar av kristendomen, vare sig det är uppriktig tro eller inte, upprätthölls
det publika transkriptet. Detta normaliserade och legitimerade statens makt i
lappmarkerna.190 Genom att kontrollera det publika transkriptet kunde staten
upprätthålla bilden av sin maktutövning som legitim och rätt samt vidtaga
185Rydving, ”The end of drum-time : religious change among the Lule Saami, 1670s–1740s”,
s. 160.
186Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och

1600-talen, s. 132–133.
187Bygdén och Hasselberg, Hernösands stifts herdaminne : bidrag till kännedomen om
prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning. D. 2 , s. 52.
188Källskrifter rörande kyrka och skola i den svenska lappmarken under 1600-talets senare
hälft, k) Kapellanen Olof Sirma i Enontekis, Större akademiska konsistoriets protokoll den 26
oktober 1671. s. 956.
189Schefferus, Lappland , s. 35, 130, 256, 309, 312–317 & 323.
190Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 18.
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åtgärder mot element de ville avskaffa, till exempel samernas religion.191 Man
måste vara medveten om att det publika transkriptet framförallt gagnar den
överordnade gruppen även om den underordnade gruppen kan manipulera inom
det publika transkriptets ramar.

9 Sammanfattande diskussion
Denna uppsats har gett en bild av det vardagliga motståndet bland samerna
i Torne lappmark och hur detta påverkats av den kulturella hybridiseringen
som samtidigt sker. Det vardagliga motståndet har delats in i tre kategorier,
materiellt, statusbaserat och ideologiskt, men de har alla tre gemensamma drag.
Det syns tydligt att den statliga makten var som påtagligast vid de årliga tingen
i Jukkasjärvi och Enontekis. Tinget är där staten upprätthåller sin kontroll
över det publika transkriptet och var en direkt interaktion mellan samerna och
statsmaktens företrädare. Bortanför tinget märks att den statliga kontrollen var
påtagligt bristande. Det vardagliga motståndet blev därför mer subtilt vid tinget.
Man skar i renhudar och tillhandahöll renar som statens representanter ansåg
vara för små. Vid sidan av tinget hade samerna en större handlingsfrihet. Detta
gör att mer drastiska former av vardagligt motstånd, till exempel att flytta till
Norge eller att fullständigt ignorera statens förordningar, sker längre bort från
statens insyn och därmed då dess möjlighet att ingripa mot detta var begränsad.
Denna brist på statlig kontroll märktes även i att de lokala ämbetsmännen
och statens utsända ibland kunde utsättas för grova trakasserier. Mot slutet av
undersökningsperioden märks tecken på att den statliga kontrollen börjat tillta,
bland annat i de fall av oljud i rätten samt de protokoll man för på individer som
undanhåller sig från ting och gudstjänster, något som blir allt vanligare. Trots
att en tilltagande kontroll kan iakttas i källmaterialet, var kontrollen i Torne
lappmark i slutet på undersökningsperioden fortfarande bristande. Samernas syn
på statens maktutövande kan anas i de rykten om maktmissbruk som riktades
mot lokala ämbetsmän. Sannolikt kände samerna sig utnyttjade av staten med
pålagor och skjutsplikt.

Centralmakten var medveten om sin brist på kontroll, något som märks i
korrespondensen mellan landshövdingen Johan Graan och Kunglig Majestät.
Detta försökte staten åtgärda genom att införa jordeböcker och förmå nybyggare
att bosätta sig i lappmarkerna. Man var dock försiktiga med att bestraffa samerna
för hårt då man inte ville att de skulle flytta från lappmarkerna och därmed
omöjliggöra gruvdriften i området. Man var också noggrann med att försöka
behålla kontrollen över det publika transkriptet då det vid tiden var viktigt
att framställa samerna som trogna kristna undersåtar för det övriga Europa.
Samerna använde både deras nödvändighet för gruvdriften och det publika
transkriptet som argument och verktyg till gagn för sig själva. Den andra sidan
av samma mynt var att när samerna använde sig av det publika transkriptet för
sådana ändamål normaliserades och legitimerades statens maktutövande.
191Scott, Domination and the arts of resistance : hidden transcripts, s. 53–55.
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Det vardagliga motståndet skedde samtidigt som en hybridiseringspolitik
fördes från statens sida. Man ville att samerna skulle vara kristna, men man
ville samtidigt att de behöll sin rennäring då den var nödvändig för gruvdriften.
Detta ledde till att samerna, även de som inte trodde på det som predikades,
behövde lära sig en tillräcklig mängd om kristendomen för att förenkla sin
interaktion med statsmakten och inte bli rannsakade för avguderi. Att man
blandade de två kulturerna berodde delvis på en maktutövning från statens sida.
Samerna kunde utnyttja sin kunskap om kristendom som verktyg i sitt vardagliga
motstånd, något som visar på samspelet mellan den kulturella hybriditeten och
det vardagliga motståndet. Källmaterialet kan i sin helhet ses mot en bakgrund
av kulturell hybriditet.

Håkan Rydving har i sin forskning kommit fram till att lulesamerna gjorde
åtskillnad på de två religionerna, detta exemplifierar han bland annat med
samiska namngivningsritualer. Han har dock inte vidare undersökt i den kulturella
hybriditet som detta ändå medför. Även om samerna medvetet gjorde vad Scott
kallar “a division of the self” och inte trodde på kristendomens lära då de ändå
försökte framstå som kristna, var det ändå en fråga om hybriditet då de bar på
och reproducerade de kristna idéerna. Att de lärde sig om kristendomen skedde
inte utan att samerna reflekterade över dessa idéer. Samerna omformade dem och
anpassade dem efter sin världsbild. Det finns även exempel i källmaterialet som
tyder på att vissa samer såg mer pragmatiskt på religionerna och hybridiserade
dem. Ett exempel på detta var de samer som lämnade renhudar som offer vid
altaret i kyrkan. Detta är något som motsäger Rydvings resultat och tyder på
att religion var något individuellt samt att samernas reaktioner på den kristna
missionen kan ha skiljt sig från individ till individ.

Tidigare forskning på samerna har varit medveten om vissa delar av det
vardagliga motståndet som beskrivits i denna uppsats, som till exempel samer
som flyttat till Norge. Sådana handlingar har dock inte satts i en teoretisk förstå-
elseram tidigare. Denna uppsats har fyllt denna kunskapslucka inom forskningen.
Resultatet av denna undersökning har visat på en mängd handlingar som pekar
på att det funnits ett omfattande vardagligt motstånd i Torne lappmark under
undersökningsperioden. Undersökningen har inte bara belyst maktförhållande-
na i Torne lappmark utan har också öppnat upp för en djupare undersökning
om samernas motreaktioner, och därmed deras aktörskap, under den svenska
koloniseringen under den tidigmoderna perioden. Detta är ett område inom
vilket det finns mycket kvar att undersöka Samernas vardagliga motstånd under
den senare delen av sjuttonhundratalet såg förmodligen annorlunda ut då den
statliga kontrollen förmodligen byggts ut ytterligare, som det presenterats tecken
på i denna uppsats. Torne lappmark är bara en av många lappmarker och en
undersökning i andra områden skulle kunna ge ännu mer insikt i samernas
vardagliga motstånd och kulturella hybriditet. Vidare har inte skillnaden mellan
män och kvinnor i det vardagliga motståndet eller inom kulturell hybriditet
diskuterats. Detta är något som skulle kunna utvecklas i framtida forskning. De
olika samiska kulturerna kan också ha skiljt sig åt i hur öppna de var för olika
former av hybridisering. En undersökning av skillnader samt likheter mellan
olika samiska kulturella områdens vad gäller kulturell hybriditet vore av intresse.
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