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De Finnis, »Om samerna», ur Historia 
Norvegiae ca 1190 e. Kr. 
Översättning av Göran Bäärnhielm, inledning av Inger Zachrisson 

Den på latin avfattade Historia Norvegior, 
»Norges historia», är känd från en enda hand
skrift, en pappers-codex påträffad 1849 i 
Skottland. Den är en geografisk beskrivning 
av det gamla norska väldet, dvs. Norge och 
öarna i väster: Orkneyöarna, Färöarna och 
Island. Den är också en krönika över de nors
ka kungarna från sagatid och fram till år 1015. 

Historia Norvegice anses skriven någon gång 
mellan ca 11 70 och 1220 e. Kr., troligast kring 
1190. Författaren är okänd, men han har varit 
en lärd man; arbetet är skrivet på ett konstfär
digt latin. Det representerar en historisk tradi
tion som är oavhängig av den isländska sagan. 
Historia Norvegice och Agrip - den äldsta kän
da översikten över Norges historia på norska, 
från ca 1190-talet — bygger i mycket på samma 
källor, främst en skrift på latin, författad i 
Ostnorge, möjligen den numera förlorade 
»Opplandssaga» (Holtsmark 1961, s. 585 ff). 
Författaren till Historia Norvegice ger också 
mycket mer informatiem om Östnorge än om 
någon annan del av landet; han ger t. ex. 
namnen på de viktigare delarna av Oppland, 
men nämner inte fylkena i Västnorge, eller i 
Trondheimsområdet (Halvorsen 1987, s. 62). 
A andra sidan har den norska förlagan till 
Historia Norvegice ansetts avfattad på nordvest-
landskt mål, p. g. a. de norska namnen den 
innehåller (Steinnes 1948, s. 4 f , 35, 51). Den 
räknar inte Jämtland till Norge (jfr Hansen 
1949, s. 8). Jämtland hade också en mycket 
självständig ställning. 

1880 utgavs den latinska grundtexten till 
Historia Norvegia av den norske historikern 
Gustav Storm. 1969 kom en norsk översätt
ning, av A. Salvesen. 

I inledningskapitlet ges en mycket kommen
terad indelning av Norge, från väster till öster 
räknat. Där sägs att Norge delas på längden i 
tre zoner: den första och bredaste är 

kustzonen, den mellersta är fjällzonen och 
den tredje skogszonen, där samerna bor, men 
utan att plöja jorden. Kustlandet omfattade 
fyra »patriae» (lagdömen?), från gränsen mot 
Danmark (dvs. inkl. Bohuslän), Vestlandet, 
Tröndelag till och med Hålogaland i n o n , 
som sträckte sig ända till Kolahalvön. Mitt-
landszonen började vid Värmland och omfat
tade likaså fyra »patriae», av vilka de nordligas
te var Hedmark »med Älvdalarna», dvs. Öster
dalen och Rendal, ungefär till 62°N, och Gud
brandsdalen, intill Dovrefjell (Bergsland 
1975, s. 24 f, 1970, s. 367-370; Holtsmark 
1961). Längst i öster är silvae Finnorum, 'sa
mernas skogar'. Det tycks innebära gränstrak
terna mellan dagens Norge och Sverige, inte 
bara i norr, utan också i söder. 

Ordet för 'same' utgår från det fornväst
nordiska finnr (mask. sing.; plur. finnar), som i 
Norge, liksom i Härjedalen, vars dialekt är 
norsk, än idag har denna betydelse. I andra 
källor förekommer parallellt härmed samman
sättningen skridfinnar; skrid-, förmodligen av 
det västnordiska skrida å skiöum, 'att åka ski
dor' . Ordet lappir, ' lappar', är belagt från 
1200-talet, och användes i östra Skandinavien, 
liksom i dagens Finland. Samernas eget namn 
på sitt folk uppträder en gång, i sammansätt
ningen semsveinar. Det är i den isländska skikt-
sagan Vatnsdada saga från 1200- eller 1300-
talet, men med äldre inslag. Författaren av 
den låter några samer kalla sig så. Sveinar är 
plur. av svein, 'ung man' (jfr nusv. 'sven, 
ungersven'). Det första ledet, sem- (med uttal 
närmast 'säm'), är samma ord som dagens 
'same'. 

Det kända kapitlet om den tredje zonen, De 
Finnis, dvs. 'Om samerna', ger en utförlig be
skrivning av samisk kultur. Det har nu för 
första gången översatts till svenska, av fil. dr 
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Göran Bäämhielm. (För vissa detaljer jämför 
Hanssen 1949, s. 6, Nesheim 1970, Ström
bäck 1935, s. 78, Skard 1930.) 
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Ur Norges historia 

Om samerna 

En väldig ödemark gränsar således till Norge 
och skiljer detta land i hela dess längd från de 
hedniska folken; denna ödemark bebos av sa
mer och vilda djur, vilkas kött samerna äter 
halvrått och vilkas skinn de nyttjar till kläder. 

De är mycket skickliga jägare, ensamvand
rare och nomader som bor i skinntält'' i stället 
för hus; dessa tar de på skuldrorna, fäster 
glättade bräder under fötterna (vilket redskap 
de kallar andor), och förflyttar sig jämte hust
rur och barn snabbare än fågeln genom snö
drivor och över bergssluttningar, van id re
narna drar dem. 

De flyttar ständigt sina boplatser, alltefter
som tillgången på villebråd för stunden be
stämmer var deras jaktmarker skall vara. 

Där finns en oändlig mängd vilda djur så
som björnar, vargar, lodjur, rävar, mårdar, 
uttrar, grävlingar och bävrar. 

Bävern är ett märkvärdigt försiktigt djur. 
Då den ofta förföljs av jägarnas hundar gräver 
den åt sig tre underjordiska hålor ned till 
vattnet; då vattnet stiger håller den sig i den 

De Finnis 

Est igitur vastissima solituda affinis Norwe
giae, dividens eam per longum a paganis genti-
bus, quae solitudo Finnis et bestiis incolitur, 
quarum carnibus semicrudis vescuntur et pel-
libus induuntur. 

Sunt equidem venatores peritissimi, solivagi 
et instabiles, tugurea coriacea' pro domibus 
insidentes, quae humeris inponentes levigatis 
asseribus pedibus subfixis (quod instrumen-
tum ondros appellant) et per condensa nivium 
ac devexa montium agitantibus cervis cum 
conjugibus et parvulis ave velocius transferun-
tur. 

Est enim illorum incerta mansio, prout co-
pia ferarum tempore instante eis dictaverit 
venationis loca. 

Ibi infinita numerositas bestiarum, scilicet 
ursorum, luporum, lyncum,2 vulpium, sabelo-
r u m / lutrearum, taxonum, castorum. 

Qua? bestia mirabiliter cauta, dum saepius a 
veltribus venatorum petatur, tres subterrane-
as ad aquas sibi foveas concavat; succrescente 
lympha mediam sive supremam tenet,'1 decre-
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mellersta eller översta, men då det sjunker 
och hundarna nafsar den i hälarna lämnar den 
sin »träl» vid ingången till skydd mot hundar
na, och beger sig s. a. s. hem med honan och 
ungarna till den nedersta hålan, varifrån den 
lättare kan komma ned till vattnet; ty den litar 
mera på vattenvägarna än på landvägarna. 

När de har lagt ned stor möda på att samla 
vinterfoder genom att med tänderna gnaga av 
stora almar (vilkas bark de helst livnär sig på) 
lastar de dem på sin träl som ligger på rygg 
och håller stocken med framtassarna. Sålunda 
använder de honom som fordon och drar hem 
en stor mängd, i det de själva tar tag i stocken 
med käkarna och hjälper till på båda sidor att 
dra i trälen som bär den. 

Det finns nämligen ett slags trälar hos bäv
rarna; de är av ringa värde, och genom att de 
ständigt utnyttjas till arbete har de ingen päls 
utan är tvärtom hårlösa. 

Det finns också hos samerna talrika ekorrar 
och hermeliner, och av alla dessa djurs skinn 
erlägger de varje år stora tributer till Norges 
konungar, vilkas undersåtar de är. 

Därför kan det förefalla alldeles osannolikt 
med deras odrägliga vantro och med all den 
djävulska vidskepelse de utövar genom sin 
trolldomskonst. 

Ty det finns några hos dem som dyrkas som 
profeter av den okunniga hopen, eftersom de 
genom den orene anden, som de kallar gand, 
varje gång man frågar dem, för många männi
skor framställer åtskilliga spådomar, händel
ser som också inträffar; från fjärran trakter 
lockar de på ett vidunderligt sätt till sig efter
traktade ting, och dolda skatter framskaffar 
de märkvärdigt nog ehuru de är långt borta. 

En gång då några kristna hade satt sig till 
bords hos samerna för att bedriva handel, föll 
deras värdinna plötsligt död ner. De kristna 
sörjde mycket, men samerna själva var inte 
sorgsna utan svarade dem att hon inte var död 
ulan bortrövad av medtävlarnas gander, och 
att de snart skulle få henne tillbaka. 

Då bredde en trollkarl ut ett kläde, påb vil
ket han beredde sig att sjunga sina otrogna 
trollsånger. Han höll i sina uppsträckta hän
der [upp] ett kärl som liknade ett såll, fyllt 
med bilder av valar, renar med seldon och 
skidor, och t. o. m. en liten båt med åror, vilka 

scente vero canibusque addentantibus servulo 
catellis objecto secus fenestram relicto se qua
si domum cum coniuge et catulis in infimum 
confert latibulum, unde sibi' ad aquas liberior 
pateat aditus; plus enim in lymphatids' ' quam 
in terrestribus confidit meatibus. 

Dum vero pro hiemalibus alimoniis congre-
gandis plus insudaverint, ulmos praegrandes 
dentibus circumddentes (cujus arboris subere 
libentissime vescuntur) servulo suo sup[p]ino 
anterioribus pedibus fustem tenenti superpo-
nunt , ' sicque ilk) pro vectigale8a utentes mag-
nam copiam domum contrahunt, ipsi fustem 
rictibus9 capientes utrimque bajulum trahen-
do amminculantur. 

Est enim quoddatn castorum10 genus servile 
minimi" pretii et ob frequentem laboris usum 
haut12 pilosum, immo leve. 

Sunt etiam apid Finnos scuriones quam plu
res ac mustdae, de quarum omnium bestiannn 
pellibus regibus Norwegiae, quibus et subjecti 
sunt, maxima tributa omni anno persolvunt. 

Horum 1 3 itaque intollerabilis perfidia vix 
cuiquam credibilis videbitur, quantumve'4 di-
abolicae superstitionis in magica arte exer-
ceant. 

Sunt namque quidam ex ipsis, qui quasi 
prophetae a stolido vulgo venerantur, quoni
am per immundum spiritum, quem gandum}^ 
vodtant , multis multa praesagia ut eveniumt 
quandoque percunctati praedicent; et de long-
inquis provindis res concupisdbiles miro 
modo sibi alliciunt nec non absconditos thesa-
uros longe remoti mirifice produnt.1 6 

Quadam vero vice dum christiani causa 
commercii apud Finnos ad mensam sedissent, 
illorum hospita subito indinata1 7 exspiravit; 
unde christianis multum dolentibus non mor-
tuam sed a gandis aemulorum esse depraeda-
tam, sese illam cito adepturos ipsi Finni nihil 
contristati respondent. 

Tunt" quidam magus extenso panno, su
per18 quo se ad profanas19 veneficas incanta-
tiones praeparat,20 quoddam vasculum ad mo
dum tara tantarorunr ' sursum erectis mani
bus extulit, cetinis atque cervinis formulis 
cum loris et ondriolis, navicula etiam cum re-
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åkdon denne djävulske gand skulle använda 
för att ta sig fram i snödrivorna, över bergs
sluttningarna och de djupa sjöarna. Och när 
han länge hade dansat där med denna utstyr
sel och sjungit sina trollsånger, föll han slutli
gen till marken, svart som en neger över hela 
kroppen och med fradga i munnen så att man 
kunde tro att han var vansinnig; men så sprack 
hans mage, och långt om länge utandades han 
sin sista suck under ett våldsamt stönande. 

Då rådfrågade de en annan trollkunnig vad 
som hade hänt med dessa båda. Han utförde 
sitt uppdrag på ett liknande sätt men med helt 
annat resultat, ty värdinnan vaknade helbräg-
da, och den döde trollkarlen hade, sade han 
till dem, omkommit på följande sätt: hans 
gand hade antagit skepnaden av en val, och 
hade olyckligtvis mött en fientlig gand. som 
var förvandlad till spetsiga pålar, under det att 
han med stor hastighet färdades genom en 
sjö. Tv på sjöns botten fanns dolda pålar som 
gick in i hans mage och genomborrade den, ' 
vilket också syntes på den trollkarl som hade 
dött i huset. 

Vidare, då samerna försökte att tillsammans 
med de kristna fånga fisk med krok, drog de 
med sin krok'1 ur havets djup till sig de nästan 
fulla ryssjoma, vilka dessa hedningar hade fått 
syn på i de kristnas kojor, och fyllde sin båt 
med fisk. 

Detta har jag valt ut bland samemas otaliga 
bedrägliga påfund och presenterat för de 
mera avlägset boende folken som exempel på 
sådant som kännetecknar detta otrogna an
hang. 

a »skinnläll» coriacea B, corticea »näverhyddor» Cod 
b »på»: Storm rättar super efter anvisning av 
Fritzner 1867: näjden kunde inte gärna ligga under 
skynket om han lyfte upp trumman. Handskriftens 
sub »under» är dock inle uteslutet med tanke på att 
schamaner ibland lägger sig under en matta. 
c Övers, utgår frän att exacti syftar pä sudes. Salve-
sens översättning låter det avse trollkarlen: exacti 
ventrem »den utdrivnes mage», man det är mindre 
sannolikt. 
d Fiskarna kallas poeliskl »den fjälliga hjorden». 
Uncus »krok» tolkas av Storm som syftande på en 
lierdestav, medan Salvesen tolkar del som en vanlig 
fiskekrok = humus vilket är sannolikt med tanke pä 
den variatio sermoms som författaren eftersträvar. 

mis, occupatum, quibus vehiculis per älta nivi-
um et devexa montium vel profunda stagno-
rum ille diabolicus gandus uteretur. 

Cumque diutissime incantando tali appara-
tu ibi saltasset, humo tandem prostratus to-
tusque niger ut /Ethiops, spumans ora ut puta 
freneticus, praeruptus ventrem vix aliquando 
cum maxiino f remore" etnisk spiritum. 

Tum alterum in magita arte periiissimum 
consuluerunt, quid de utrisque actum sit. Qui 
simili meido sed non eodem eventu suum im-
plens officium, uainque hospita såna surrexit 
et defunctum magum tali eventu interisse eis 
inlimavit: gandum videlicet ejus in cetinam 
effigiem inimaginatum osdco gando in pne-
acutas sudes transformato, dum per quoddam 
stagnum vdodssime prosiliret, mak» (»mine 
obviasse, quia in stagniLh ejusdem profundo 
sudes latitantes exacti ventrem perforabani; 
quod et in niago domi niortuo apparuit. 

Item dum Finni unacum christianis gregem 
squamigeram hamo carpere attentassent, 
quos in casis fidelium pagani perspexeraui, 
sacculis fere plenis unco suo de abysso at-
tractis scapham cum pisdbus impleverunt. 

Haec de Finnonnn innumeris praestigiis 
carptim excerpsi et quasi quasdam notulas 
lam profana? secta? plus remotis proposui. 

1 B corticea Cod - 2 S lyncorum Cod - 3 S sabulo-
nini Cod - 4 S leneat Cod - 5 M si Cod - 6 B 
lymphalis Cod - 7 M supponimi Cod - 8 M illi Cod 
- 8a i.e. vehiculo - 9 M reclibus Cod - 10 M 
castrorum Cod - 11 S nimij Cod - 12 i.e. baud - 13 
M harum Cod 14 B quantam ue Cod - 15 S 
gaudiiim Cod - 16 S prodeunl Cod - 17 M inclita 
Cod - 18 S (Fritzner NHT 1867) sub Cod - 19 S 
prolimdas Cod - 20 S pneparel Cod pra-paraiei 
Skard- 21 S caralanlalonim Cod - 22 S c lamore M 
Cod - 23 S allrum Cod - 24 S gaudium Cod - 25 
i.e. hostico = hostili B oslio Cod - 26 S siagno Cod 
- 27 B ferre Cod 

Cod Handskriftens läsart 
M Mundis läsarter 
B Konjektur av Sophus Bugge 
S Konjektur av Storm 
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