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Förord

Med boken Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr vill Riks
antikvarieämbetet bidra till en diskussion om kulturarvets och historiens 
användning i samhällsdebatten. I fokus står norra Sverige, men ämnet är 
vidare än så och har naturligtvis också en generell relevans. Det handlar här 
om att kunna erbjuda historisk sakkunskap, men kanske främst också om 
att diskutera de myter och föreställningar som ingår i våra självbilder. Det 
handlar om att se på kulturarvets roll i uppbyggandet och bevarandet av 
människors kulturella identitet.

Historiebruk utgör ett av flera centrala forskningsperspektiv i Riks
antikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram för åren 2006-2010. 
Studier som fokuserar på olika former av intresse- och konfliktanalyser 
i detta sammanhang är viktiga och nödvändiga, men det är för den skull 
inte säkert att de leder till lätta lösningar. I många fall måste kanske själva 
öppnandet av nya frågeställningar och diskussionsfält ses som den primära 
vinsten med sådana analyser.

Boken innehåller tolv artiklar av skribenter från vitt skilda ämnesom
råden, som också presenterar ämnena i olika tonlägen; arkeologer, historiker, 
språkforskare, jurist och politiker, med arkeologer i majoritet. Den vänder sig 
främst till yrkesverksamma inom kulturarvssektorn, men också till andra 
som är intresserade av den här typen av frågor. Avsikten är att ge näring till 
egen reflektion, vara ett stöd för dem som på sitt yrkes vägnar måste kunna 
argumentera och diskutera i känsliga frågor om kulturarvets och historiens 
bruk i samhället. Bakom artiklarnas sammansättning ligger en medveten vilja 
att få fram så många perspektiv som möjligt. De flesta skribenterna har 
personlig erfarenhet av ämnet, inte bara akademisk, och är knutna till 
Norrland eller Nordkalotten genom bakgrund, forskning och yrkesutövning.

Boken är nummer åtta i serien Reflektioner kring fornlämningar i sam
hället. Serien syftar ytterst till att göra de pågående diskussionerna vid Riks
antikvarieämbetet kända för en större grupp såväl inom som utanför kultur
miljö sektorn. Studien är utförd på Riksantikvarieämbetets uppdrag, men för 
framförda sakupplysningar och åsikter svarar respektive författare.

Inger Liliequist
Riksantikvarie
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Med utgångspunkt i propositionen Kulturpolitik (prop. 1996/97: 3) och 
Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål (prop. 1998/99: 114) har 
Riksantikvarieämbetet i sin strategi för verksamheten valt att tolka begreppen 
kulturarv och kulturmiljö på följande sätt:

■ Med kulturarv avses såväl materiella som immateriella uttryck. Det omfat
tar traditioner, idéer och värden som vi medvetet eller omedvetet övertar 
från tidigare generationer. Vad som betraktas som kulturarv förändras med 
tiden och är ett uttryck för samhällets skiftande värderingar. När kulturarvet 
skrivs i bestämd form är det underförstått att det innefattar en mångfald 
av kulturarv.

■ Med kulturmiljö menas den av människan påverkade fysiska miljön. Det 
kan gälla allt ifrån enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljön är 
en viktig del av kulturarvet.

■ Med kulturmiljösektorn avses i denna rapport aktörer som utför offentligt 
finansierat kulturmiljöarbete, på Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, regio
nala museer och i kommuner.

■ Med kulturarvssektorn avses utöver kulturmiljösektorn offentligt finansie
rade arkiv, bibliotek, museer och utställningar.

För framtidens kulturarvsarbete. Omvärldsanalys 2006 (2006, s. 6).

Är det detta vi förstår med begreppen när vi använder dem? Har begreppen 
samma innehåll för alla som använder sig av dem? Använder vi samma ord 
för samma innehåll?



Inga Lundström

Inledning: reflektioner kring historia 
och kulturarvsarbete

Artiklarna i Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr ger anledning till 
reflektioner i olika riktningar på temat kulturarvets och historiens använd
ning i samhällsdebatten. Utgångspunkten för min artikel är de reflektioner 
som artiklarna har väckt hos mig.

Bakgrunden till boken är den upphetsade diskussion om urbefolknings
status för kvänerna som förs i Norrbotten. Lars Elenius beskriver den på 
följande sätt i sin artikel: ”Personer i Tornedalen framträdde och hävdade 
att de var kväner, inte tornedalingar eller finnar, utan kväner. De hävdade 
att de utgjorde ett finskspråkigt folk med lång historisk kontinuitet ända 
sedan vikingatiden och att de följaktligen var att betrakta som urbefolkning 
- enligt FN-konventionen ILO 169. De hävdar en historisk grund för 
kravet att bli erkända som urbefolkning.”

Rörelsens protester har förts i ett mycket högt tonläge, så högt att 
rubriker som Risk för etniskt krig? (Lundmark 2001, s. 56) dykt upp och 
jämförelser med Bosnien och liknande har gjorts. På grund av vad som 
kommit fram i tidningsdiskussionerna har Riksantikvarieämbetet känt ett 
behov av att skaffa sig en djupare förståelse och vidga kunskapen i frågor 
om kulturarvet och kulturarvets användning.

Artiklarna tecknar en bild av den historiska utvecklingen av fakta och 
forskningsstatus. De visar hur minoriteter skapas och konflikter främjas, 
hur gränser skapar minoriteter och hur språk avskiljer, hur människor kom
mer i kläm mellan centralmakt och lokala behov och hur lagar marginali- 
serar. Artiklarna ger vidare inblick i hur det är att leva som en minoritet och 
hur samtidsberoende vetenskapen är men också hur vetenskapliga fakta 
från en annan tid lever kvar och skapar problem i nutiden. De visar att 
kulturarvet är politiskt och agerar i nuet.

Av artiklarna kan man utläsa att de viktigaste frågorna i förhållande till 
dagens situation förefaller att vara frågor som är en följd av gårdagens 
historia såsom den återkommer i nuet, det vill säga i innehållet i det statliga 
kulturarvet och i frågor om vad det statliga kulturarvet ska innehålla. De
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handlar om etnicitet, rasistiska strömningar, minoritetsforskning, forskarens 
roll och tjänstemannens utbildning.

Gårdagens historia är dagens problem
Vi blir i artikel efter artikel konfronterade med hur invävd historien är i 
samtiden. Vi ser det klarast när historien är ”avlägsen”, när vi tänker på den 
på ett annat sätt än förr och kommer till den med nya frågor. Vi ser det 
särskilt tydligt inom juridiken när förändrade synsätt i samtiden också 
gör sig gällande i vår syn på historien. Historieforskningens kunskaps- 
erövringar är inte beständiga, de är tids- och miljötypiska tolkningar av 
källor och nya källors nya resultat. Problematiskt blir detta när vissa 
synsätt vinner terräng utanför vetenskapssamhället och börjar leva sitt eget 
liv som vore de beständiga, såsom synen på vissa folks rasmässiga över
lägsenhet eller samernas rättigheter i förhållande till egendom blivit.

Vetenskapliga landvinningar som institutionaliserats och blivit allmänt 
accepterade raseras inte i en handvändning även om de är övergivna av 
vetenskapen. Exemplen är många på hur vetenskapen en gång strukturerat 
grupper och företeelser i kategorier som sedan fått konsekvenser. Upp
delningen i Volkskunde och Völkerkunde mellan folk med en skriven 
historia och folk utan är en sådan konstruktion. För vårt vidkommande har 
den fått konsekvenser för förhållandet mellan svenskar och samer, i upp
delningen svensk historia och samisk etnografi.

Nils Johan Päiviö visar i sin artikel hur samerna inom loppet av mindre 
än hundra år med mer eller mindre hållbara juridiska argument förlorade 
sin skattemannarätt, (egendomsrätten till sina skatteland). Det förhållandet 
att nomader inte kan äga har präglat synen på samernas juridiska egen
domsrättighet. Synen lever kvar inte bara i den allmänna uppfattningen utan 
också inom forskningsmiljöer, se till exempel Evert Baudous och Inger 
Zachrissons bidrag. Historien om förlusten av skattemannarätten är inte 
bara intressant utan också lärorik genom att den visar hur lätt kulturgrup
pers närvaro och rättigheter försvinner och därmed inte blir föremål för 
samtidens och eftervärldens uppmärksamhet. Historien skrivs av segraren 
och förloraren försvinner.

Päiviö anger tidsandan och konsekvenserna av statsmaktens administra
tion som orsak till den situation samerna hamnade i under 1800-talet. Som 
han beskriver situationen leder kombinationen av tidsanda och stats
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maktens administration till beslut som inte känns helt ”rena”. Han visar hur 
det i den juridiska doktrinen ända in i våra dagar funnits en föreställning om 
att markanvändning baserad på naturanäringar inte kan utgöra grund för 
äganderätt. Egendomsrätten tog sig inte samma uttryck hos samerna som 
hos nordborna. I de förras naturanäring ingick inte odlandet, de skördade 
direkt av naturen, men ägde gjorde de på samma sätt som den svenska lagen 
föreskrev. Att de inte odlade jorden gjorde det möjligt för juristerna att se 
bort från samernas egendomsrättigheter. Päiviö slutar sin artikel med 
meningen: ”1886 års renbeteslag och samernas nuvarande rättsställning 
tillkom sannolikt utifrån rättshistoriskt felaktiga premisser”. Också inom 
kulturarvsarbetet finns exempel på detsamma. Den objektivitet som man 
tror sig ha kan vara svag. Man kan ha objektivitet som ett ideal, men 
när man kommer in under ytan på det ämne som här behandlas försvinner 
objektiviteten in i ett sammelsurium av sådant man ser snett på, värder
ingar från långt tillbaka, lämningar från skiftande ideologier och växlande 
opinioner.

Päiviö har en hänvisning till Gunnar Myrdal som är tankeväckande och 
som han sammanfattar på följande sätt: ”Gunnar Myrdal skriver att man 
nästan aldrig möter någon slumpmässig brist på kunskap och att okunnig
het i likhet med kunskap är ändamålsstyrd. Värderingskonflikter som är 
emotionella leder till rationaliseringar och skapar en blindhet för vissa 
förhållanden och orsakar en glidning av andra, och leder i allmänhet till att 
verklighetsuppfattningarna avviker från sanningen i bestämda riktningar. 
Myrdal för fram hypotesen att bakom forskning av detta slag, är kunskap 
och brist på kunskap vanligtvis inte enkel och slumpmässig, utan styrd av 
syften, alltså opportunistisk (Myrdal 1969, s. 31).” Vilka axiom har vi i dag 
som påverkar oss?

De tankar i tiden som kom i omlopp under slutet av 1700-talet stärktes 
alltmer under 1800-talet och 1900-talets första hälft. De blev politiska instru
ment i rasismens och rasbiologins idévärld och under 1900-talet bakgrund 
till en politik som har betydelse också för dagens arbete med kulturarvet.

Det vi menar med rasism utvecklades under 1700-talets senare del. 
Utvecklingsteorier gav upphov till idéer om en hierarki av raser på olika 
nivåer. Ett samband mellan utseende, karaktärsegenskaper och intelligens 
förutsattes. Dessa föreställningar förstärktes under 1800-talet till praktisk 
raspolitik i samband med att de europeiska makterna koloniserade allt 
större områden i den övriga världen och förtryckte dess befolkningar. 
Föreställningarna blev efterhand till vetenskaplig sanning.
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Sverige intog till en början en framskjuten ställning i rasbiologisk forsk
ning. År 1921 hade en enig svensk riksdag sagt ja till inrättandet av ett stat
ligt rasbiologiskt institut. Redan tio år senare började forskarna ifrågasätta 
rasbiologin som vetenskap. År 1958 lades Rasbiologiska institutet ner och 
dess verksamhet överfördes till medicinsk genetik vid Uppsala universitet 
(Broberg 1995).

I dag ser vi på ras som en social konstruktion, inte en biologisk. När det 
gäller människans biologi är alla gränser flytande. Några ”rena” raser har 
heller aldrig funnits men rasbiologins idéer slog rot i det svenska sinnet. Den 
stereotypisering som utmärkte det gamla bondesamhället låg inte långt 
bort från rasforskningen. De klassificeringar som den rasbiologiska forsk
ningen resulterade i utgör fortfarande grund för den vardagsrasism som 
finns överallt.

”Rasbiologin” hade alltså länge, till och med innan den slog igenom som 
vetenskap en bred folklig förankring. Att beskåda samer med renar var inget 
nytt i sig. Sedan slutet av medeltiden hade renar med samer skickats ut som 
”märkliga gåvor” till furstehoven i Europa, och inom landet hade de både 
visats upp på marknader och ingått i kröningståg från 1500-talet och fram
åt. Som en följd av det rasbiologiska synsättet förflyttades intresset från 
samekulturen till samen själv. Under 1800-talets sista årtionden ersatte 
samen renen som det populära uppvisnings- och utställningsobjektet. Utställ
ningarna exploaterade samerna för omvärldens okänsliga nyfikenhet. De 
visades upp ungefär som vilda djur i zoologiska parker eller likställdes med 
dvärgar och andra avvikande varelser. På cirkusar och i nöjesparker ute 
i Europa var de eftertraktade och det var inte ovanligt att det därifrån 
gjordes beställningar på samer, ibland noggrant preciserade, såsom firma 
Hagenbecks i Berlin beställning 1926 på 8-9 samer varav 1-2 barn, lika 
många renar och 1-2 hundar. I denna pseudovetenskapliga tappning utveck
lades rasbiologin till ett folknöje (Lundström 8c Pilvesmaa 1996, s. 20).

Statligt kulturarv, dolt kulturarv, definitionsmakt
Riksantikvarieämbetet är en av de myndigheter som har ansvar för det stat
liga kulturarvet. Med anor från 1600-talet har ämbetet utvecklat en alltmer 
finmaskig klassificering och precisering. Men finmaskigheten till trots faller 
mycket igenom. Många av författarna kommer in på frågor om klassi
ficering och på att de stöter på etiska problem. Bjørnar Olsen skriver:
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”Siden det selvsagt er umulig å fange den totale kompleksiteten i alt som har 
skjedd i alle årtusenene av menneskelig eksistens, biir historien nødvendig
vis en selektiv og ordnet framstilling av det forgagne. For i det hele tatt å 
kunne skrive historie må vi gjøre valg som gjør fortiden begripelig. Her vil 
også bevisst eller ubevisst kulturelle forestillinger og verdier, politiske hold
ninger og personlige preferanser virke inn på de valg som gjøres.”.

Frågan om val har giltighet inte bara för historikern i hans historieskriv
ning, utan också kulturarvstjänstemannen står inför val i sitt arbete. Medan 
historikern kan representera enbart sig själv i sina studier representerar 
kulturarvstjänstemannen ett samhälle och ska välja på samhällets vägnar. 
Kulturarvsarbetet förutsätts vara förankrat i en helhetssyn som bygger på 
allmängiltiga tankar och kulturbetingade värden som har anknytning till 
såväl lokalsamhälle, som nation och global omvärld. Om inte denna 
helhetssyn finns markerar vi forntiden som overklig och främjar yttringar om 
kultur som oviktiga. Då blir frågan vad angår det statliga kulturarvet: hur 
har det kommit till, vem har definierat det och vem har klassificerat och ord
nat det? Hur representativa är valen, på vilken grund är valen gjorda?

Man har under lång tid sett på kulturarvsinstitutionerna som objektiva 
och det framgår tydligt i några av artiklarna, såsom i Evert Baudous, Inger 
Zachrissons och Sven-Donald Hedmans, att de är ovilliga att ta ställning till 
sådant som kan få politisk innebörd, alltså inte är objektivt. Artiklarna visar 
att människor i dag tillskriver kulturarvet dagens etniciteter och identiteter 
och vill utifrån detta legitimera sina anspråk. Det gör kulturarvet till en del 
av en konstruerad motsättning och på inget sätt en objektiv värdeneutral 
storhet.

Kulturarvstjänstemannen på Riksantikvarieämbetet och andra myndig
heter har möjlighet att framhäva och representera grupper och regioner, det 
vill säga kan ta med bara ”oss” och utesluta ”de andra”. De kan låta bli att 
undersöka vissa regioner, till exempel inre Norrland, se diskussionen i Evert 
Baudous och Björn Magnusson Staafs artiklar. De kan ge beskrivningar och 
konstruktioner som ger ”oss” en stärkt självbild gentemot ”de andra”. 
Frågan är vilka som är ”oss” och vilka som är ”de andra”. Det är väl i detta 
möjligheterna för Riksantikvarieämbetet och andra myndigheter medvetet 
eller omedvetet ligger? Jag ser frågorna från ett statligt myndighetspers
pektiv.

Artiklarna bär vittnesbörd om en verklighet som författarna undviker. I 
denna verklighet finns det dolda kulturarvet, det som har fallit igenom. För 
att få inblick i detta måste vi gå utanför forskningen och utanför kultur
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miljön och kulturarvsforskningen till politiken och skönlitteraturen som 
snabbare registrerar sådant som rör sig i tiden. Kvänernas politiska aktioner 
i Norrbotten är en sådan markering som gäller en hel grupp, andra marke
ringar tar fasta på enskilda människors livsöden. En beskrivning av den 
enskilda människan, fråntagen sin historia och utlämnad till mental hemlös
het som ofta kan gå i arv, finner vi i Annica Wennströms Lappskatteland. 
En familjesaga (2006, s.18):

- Vad är det bär? Jag lyfte pä asken. Mamma ryckte på axlarna.
I botten stod ett N ristat. Försiktigt öppnade jag locket och vecklade ut 

fyra vävda band. Jag synade mönstret, de var trasiga och smutsiga med en 
tofs i ena änden och en ögla i den andra. Jag höll darrande upp dem. Karin 
tittade på dem med tom blick.

- Vems är de här? Jag försökte fånga min mors blick.
- De är väl dina eller Maries.
- Jag skakade på huvudet.
- Det är skoband. Samiska skoband.
Inget svar. Mamma reste sig rastlöst och plockade undan pussien som hon 

målmedvetet stuvade undan igen, innan hon drog fram dammsugaren.
Varsamt lade jag asken och banden i min väska. Var människorna tysta 

så kunde man vara övertygad om att i alla fall tingen talade.

Erfarenheterna visar att definitioner av vad som är kulturarv ofta görs och 
slår igenom utanför kulturarvssektorn och först i efterhand anammas och 
vidareförs. Det är därför en viktig fråga vilken roll sektorn kommer att spela 
vad gäller nya, ännu oklassificerade kulturarv. Det finns alltid stora obear
betade fält. Vilken roll spelar sektorn vad gäller de nya kulturarv som 
kommer från till exempel de obesuttna och utslagna liksom från invand
rarnas kulturer i det nya hemlandet Sverige och vilken roll har egentligen 
Riksantikvarieämbetet när det gäller definitionsmakten?

Det öppna samhällets inkorporerade 
"minoritetsforskning"
När det gäller vetenskap är alltid dagens politik och samhällsaspekter fram
trädande.

Ett exempel på nytänkande från arkeologiskt håll, som kan komma att 
inverka på kulturmiljövården, finns i Bjørnar Olsens artikel. Han vågar lossa 
på den arkeologiska vetenskapens tunga byggstenar, vrida och vända på dem. 
”Synliggjöring av det samiske” säger han ”var - og er - en viktig strategi i

i2 Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr



dekonstruktionen av myten om etnisk homogene historier (og homogene 
nasjonalstater), og har spilt en viktig rolle i arkeologien gjennom begrep som 
samisk jernalder, samisk historie, samisk arkeologi, forhistorie, og så videre.” 
Synliggörande har varit ett steg, men det har inte inneburit likvärdighet. 
Under begrepp med förleden samisk har det samiska avgränsats, isolerats och 
marginaliserats. För att få bort det som blev en undantagsplacering måste 
samerna återföras in i den allmänna historien, in i den helhet där de en gång 
rört sig och ännu rör sig. Man kan endast med svårighet driva kulturhisto
risk forskning i Nord-Norge utan att på ett eller annat sätt ta in det samiska 
och den flerkulturella historiska kontexten. Det samiska är inte exotism för 
speciellt intresserade, utan en del av den forntida och nutida verklighet som 
landsdelens universitet i Tromsö har till uppgift att spegla, säger Olsen.

I kontakt med de övriga nordiska folken har samerna genomgående fått 
kämpa mot gränser och begränsningar. Med sitt kulturövergripande tänk
ande bryter Olsen ner gränserna. Samerna är en del av det norska samhället 
och har alltid varit det. Deras historia är också Norges historia. Olsen är helt 
klar över att denna form av historieskrivning innebär risker.

Om Olsen lyckas integrera sameforskningen i det allmänna arkeologi
ämnet, utan att samerna försvinner, kommer en ny ” minoritetsforskning ” att 
se dagens ljus. Infekterade minoritetsfrågor mår väl av att komma in i den 
allmänna historieforskningen, in i det öppna samhällets inkorporerande 
”minoritetsforskning”. Det steg som nu tagits med integreringen av samisk 
historieforskning i det allmänna arkeologiämnet vid universitetet i Tromsö 
ligger mitt i blickpunkten för det många i dag är upptagna av, erkännandet 
av en mångfald, intill i dag, ofta dold.

Ett dilemma: forskare, förvaltare, förmedlare
Sedan 1997 är Riksantikvarieämbetet enligt instruktionen från regeringen 
central förvaltningsmyndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. 
Betoningen på kulturarvet innebär förändringar i ämbetets verksamhets
inriktning och kommer att fordra andra kunskaper hos tjänstemännen än de 
man intill i dag har haft behov av och lagt vikt vid.

Sven-Donald Hedmans artikel skildrar en arkeologs möte med kväner i 
opposition mot den officiella historieskrivningen, mot arkeologernas tolk
ning till samernas fördel. Politiker har alltid använt arkeologin, se Bożena 
Werbarts historiska belysning av ämnet i hennes bidrag. Hedman upplever
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detta på lokalplanet och i en helt obeslöjad form. Kvänerna menar att han 
är partisk till samernas fördel. Han är obekväm i sin situation, känner ”obe
hag inför det som inte förstås vetenskapligt” och hoppas att barn måtte få 
lära sig redan i skolan vad arkeologi inte kan användas till. Vad Hedman 
hamnade i var en politiskt öppen diskussion i ett extremt område med vib
rerande emotioner och en ekonomi som står på spel.

Ofta får arkeologen i sin person representera både forskaren, förvaltaren 
och förmedlaren. Hedman visar hur problematiskt det kan bli när bered
skapen inte finns för de olika delarna. Enbart vetenskapen räcker inte. 
Arbetet har flera dimensioner som innebär en gedigen ämneskunskap men 
också samhällskunskap och förmåga att förstå och ta till sig de tankar som 
rör sig i tiden. Detta handlar i utgångspunkten inte om att fånga upp elitens 
tankar och ”centralmaktens” budskap utan mera att fånga det som rör sig 
utanför denna huvudfåra, att bli varse kulturarvssektorns ännu icke upp
täckta kulturarv. Det handlar om tjänstemannens möte med verkligheten 
utanför universitetsforskningen. Tjänstemannens roll i dag är vidgad genom 
att olika media fått allt större betydelse. Media når allt fler och uppmärk
sammar det kulturarvssektorn arbetar med. Det betyder att förmedlarens roll 
blir allt viktigare, i dag kanske till och med viktigare än vårdarens.

På 1960-talet insåg forskare att det krävdes en medveten samhällssyn för 
att kunna producera en meningsfull arkeologi. Om detta då gällde den 
inomvetenskapliga arkeologiska forskningen ser vi det i dag ännu tydligare 
i utövandet av det kulturhistoriska förvaltnings- och förmedlingsarbetet. 
Birgitta Johansen uttrycker behovet av en större kunskap om kulturarvets 
politiska dimension när hon i ett understatement som närmast är ett postu
lat säger: ”Utan att värdera om det är bra eller dåligt - kanske bör vi som 
kulturhistoriker ändå skaffa oss större kunskap och beredskap för detta.”

Rätten till en historia: etnicitet och identitet

Alla har rätt till en historia, ett kulturarv, eget och gruppens. I Sverige har 
denna rätt i lång tid varit knuten till etnicitet, till ”oss” som svenskar och 
”dem” som samer, finnar, zigenare, tattare och så vidare. Det skyddade 
kulturarvet har till nyligen varit förbehållet ”svenskarna”. I och med den 
nya ILO-konventionen och det urbefolkningsarbete som pågår på världs- 
basis har samerna kämpat sig fram till synlighet och kulturarv medan andra 
minoriteter, såsom kvänerna, nu öppet strider för sin synlighet, för rätten till
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en historia. Men fortfarande finns det grupper, både etniska och andra - likt 
många samer - som inte har ”en historia”, som har gått upp i och anony- 
miserats i ”övrig befolkning” (Lundmark 2007, s. 32).

Lars Elenius visar i sitt bidrag på komplexiteten i begreppet etnisk iden
titet. Han pekar på den så kallade kvänrörelsen som exempel på dagens 
identitetsbildande. Det rör sig om hur en folkgrupp blir synlig. Rörelsen 
agerar innanför vardagslivets kontext där knytningen till platsens historia 
förefaller att vara viktigare än den till etnisk identitet. Elenius arbetar med 
beteckningarna hybrididentiteter och blandningsidentiteter.

Identitet kräver bekräftelse. Att ingå i en kulturell gemenskap är en 
mänsklig rättighet.

”För att idealet om lika medborgerliga fri- och rättigheter skall uppnås 
fordras att alla medborgare har möjlighet att skaffa sig självrespekt. Själv
respekt grundas i identitet, oftast en kollektiv. Om inte en minoritetskultur 
skyddas av särrättigheter har den svårt att upprätta de kollektiva identiteter, 
som utgör grunden för våra sociala och politiska relationer” (Lundmark 
2001, s. 56). Även om vissa minoriteter såsom samerna och tornedalingarna 
har fått sin historia bekräftad visar såväl Lars Thomassons som Erling 
Wandes artiklar på en pågående kulturkamp.

Samlat ger artiklarna inblick i hur de inhemska minoriteterna blivit 
behandlade i förhållande till staten, domstolarna, skolväsendet, kulturarvet 
och motsvarande. Artiklarna visar minoriteternas högre eller lägre grad av 
synlighet genom tiderna. De visar i vilken grad gårdagens historia fortfarande 
används i synen på och behandlingen av dessa grupper. Gårdagens historia 
används som den sanning som dagens samhälle fortfarande formas efter. Det 
statliga kulturarvet är resultatet av tidigare tiders kulturförståelse och för
ståelse av vad som var kultur och vad som utgjorde kulturarv. Det räcker inte 
i dag. Det är inte täckande för de behov som dagens människor har. Många 
av dagens ”grupper” kan inte identifiera sig med det vedertagna kulturarvet. 
Om alla människors rätt till en historia ska tillgodoses räcker det inte med en 
selekterad kultur. Nu, år 2007, har samhället inte längre en ideologi som 
tillåter selektion uteslutande baserad på tidigare tiders kulturförståelse.

Idén om ett homogent samhälle - ett land, ett folk, ett språk - som 
varit modell för nutidens lagstiftning, historieskrivning, kulturarvs- 
bevarande, religion och motsvarande, är i dag på väg ut som samhälls
byggande faktor även om den dröjer sig kvar i tankar och handlingssätt. 
Idén om ett mångfaldssamhälle vinner inpass. En människa har flera iden
titeter. Ett samhälle kan existera med flera kulturella identiteter. De
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inhemska minoriteternas synlighet är i dag godtagen, men invandrarnas 
”svenska identitet” och synlighet i kulturarvsfrågor är svag.

Rätten till en historia handlar om ett samhälles villighet att lägga förhål
landena tillrätta för enskilda personers och gruppers möjlighet till identitets- 
uppbyggande och för intressegruppers tillhörighet till samhället som grupp. 
Kulturarvsarbetet bedrivs i dag i korsdraget mellan idén om homogenitet 
och bejakandet av mångfald. Man kan fråga sig hur hög grad av kulturell 
olikhet ett samhälle kan tåla? Vad händer med individer som inte får iden
tifiera sig med sitt kulturarv och vad händer på sikt när man exkluderar 
en grupp? Vem ansvarar för att svaga gruppers yttringar blir uppfattade 
som kulturyttringar? Är det till exempel kulturarvsförvaltarens uppgift att 
hjälpa den enskilde och gruppen till att bli en del av historien?

Framtiden
Kulturarvssektorns arbete i Norrbotten berörs av strider där kulturarvs
frågor dras in. Med det mediestyrda politiska sökarljus som är satt på 
konflikten kan inte kulturarvssektorn dra sig undan situationen. Sektorn 
kommer att bli tvungen att ta upp och öppet diskutera sådana problem som 
är knutna till tidigare tiders värderingar och undersöka om de fortfarande 
är hållbara.

Boken ställer frågor som måste tas på allvar. Frågorna som väckts genom 
stridigheterna i Norrbotten förtjänar att bli analyserade och insatta också i 
sitt större sammanhang.

Men detta kräver att man förstår varandra också begreppsmässigt. (Se 
till exempel definitionerna på sidan 6.)
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I artikeln, Nattavaaras historia - också min historia? Personen, professionen 
och politiken, utgår Birgitta Johansen från sin egen släktskapsrelation till 
samisk kultur men också till finsk, norsk, tysk och engelsk. Med exemplen 
som hon hämtar från sin egen historia synar hon ett antal begrepp och 
definitioner. Fram träder då en annan historia, som mera binder människor till 
klass och kön än till etnicitet, som är gränsöverskridande och som visar på 
samiskt levnadssätt och nybyggarliv som ömsesidigt beroende. "De vars 
etnicitet kan beskrivas som flytande och föränderlig var inte sällan de 
obemedlade samerna", det vill säga de som förlorat hjordar och marker eller 
som inte passade in i den statliga avgränsningen av samiskt näringsfång, och 
därmed inte hade ekonomiska förutsättningar att vara samer.



Nattavaaras historia - också
min historia? Personen, professionen
och politiken

Personen
När jag var liten, i mitten av 1960-talet, flyttade jag från Malmberget i 
Lappland, först till Blekinge och sedan till Västergötland. Då var mitt 
ganska typiska norrländska utseende tillräckligt exotiskt för att klasskamra
terna skulle tro att jag nog var kines. I dag har de flesta i Sverige vant sig 
vid att svenskar kan ha europeiska, asiatiska, arabiska, afrikanska med flera 
utseenden. I den konkurrensen finner nog få mitt utseende särskilt osvenskt. 
A andra sidan blir jag igenkänd som norrlänning. För ett antal år sedan fick 
jag till och med den precist lokaliserande frågan om jag inte var från 
Gällivare av en man med liknande bakgrund som min.

Min genealogi är den att min morfar kommer från en by, Nattavaara, 
norr om polcirkeln, i Gällivare socken. Och det verkar som om de allra 
flesta av hans släktingar kommer därifrån, eller från någon närbelägen by. 
Jag vet som många andra ganska lite om min släkt när man kommer några 
generationer tillbaka. Som tur är finns det en kunnig hembygdsforskare i 
byn, Ture Axelsson, som skrivit en bok, Nattavaaras historia (2002). 
I denna bok lyfter Ture fram en av mina förfäder som hette Olof 
Tomasson Fanny (död kring 1739). Olof var skogssame på skattelandet 
Saibmo vid nuvarande Kilvo, inte långt från Nattavaara. Av en handling 
från 1734 framgår att såväl Olof Tomassons far som farfar ägt detta land 
(Sköld 1992, s. 89). I Pehr Högströms bok från 1747 Beskrifning öfwer 
Sveriges lapmarker berättas hur Olof byggde hus och köpte kor som hust
run och några av barnen skötte. Han själv och andra av barnen skötte 
renarna. Olofs barn tog dels upp nybyggen i Kilvo, Purnu och 
Kaeppowoma/Avvakko, dels fortsatte de att sköta renar (1980, s. 256). 
Olof var gift med Brita Michelsdotter, en dotter till den invandrade (möj
ligen från Karelen?) Michel Ryss, som tog upp ett nybygge i Nattavaara 
i slutet av 1600-talet. Även han är således en släkting till mig. Några 
generationer längre fram i tiden gifter sig dessutom deras respektive ätt
lingar med varandra.
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Min egen kunskap om människor i Norrland är fragmentarisk och svagt 
underbyggd. Jag har inte närmat mig dem metodiskt och teoretiskt, som en 
forskare. Men jag tycker ändå att det ur de spridda källor jag läst tonar fram 
en bild där människor inte tog etnicitet, kultur, språk, livsstil som något en 
gång för alltid givet. Samer, finnar och svenskar gifte sig. Man bytte språk 
- från samiska till finska till svenska och vice versa. Man levde som same 
och nybyggare. Man tog sig fram och överlevde genom att kunna byta och 
välja. Man kunde vara både och; ett ganska postmodernt och mångkultu
rellt liv, eller hur? Sedan kom den svenska staten med sin ”lapp ska vara 
lapp ”-politik på 1800-talet. Och mycket blev annorlunda. I dag ser jag åter 
tecken på hur man vill sortera dessa mångtydiga och mångfaldiga möjlig
heter och göra dem entydiga och enkla.

Den officiella definitionen av vem som i dag är same ges i sametingslagen 
(SFS 1992:1433). Där stadgas i 1 kap. 2 § att den som anser sig vara same 
är same om han har eller har haft samiska som språk i hemmet eller hans 
föräldrar eller far- eller morföräldrar talat samiska eller han har en förälder 
som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget. Men eftersom jag 
är intresserad av hur historia används kan det vara intressant att vända på 
argumentationen. Om man utgår från en same som den ovan nämnde Olof 
Tomasson Fanny (som liksom andra svenskar är känd genom kyrkböcker 
och andra källor) kan man få en helt annan bild. Ett stort antal i dag levan
de personer kan räkna släktskap med honom, bland annat jag. Många, och 
kanske de flesta av dessa (?), räknas inte som samer vare sig officiellt eller 
av sig själva. I stället för dagens möjligen cirka 17 000 samer i Sverige 
(uppgift ur Nationalencyklopedin, samer 1995, s. 222) har mångdubbelt 
fler svenskar samiska rötter (något försök till närmare beräkning av detta 
känner inte jag till).

Sett på detta vis är det mer än bara en lek med ord att skilja på samer 
och samiskt. En aspekt av det norrländska och svenska är att det innehåller 
något samiskt. Samiskt liv och nybyggarliv kan då inte heller lika lätt 
skiljas åt. De framstår inte som två kulturer sida vid sida utan avgörande 
betydelse eller inflytande på varandra. Och följaktligen blir det också svårt 
att ge ett visst kulturarv en etnisk beteckning och hävda att en individ i dag, 
men inte en annan har rättigheter, med hänvisning till kulturarv.

I dag tycker jag mig kunna läsa in en vilja att, utan någon ansats till 
kritisk reflektion, tillskriva norrländska kulturarv nutida etniska beteck
ningar. Forskare, kulturmiljöarbetare, politiker, journalister skriver om 
kulturarv att de är samiska, finska, nybyggares, kväners etcetera. Men hur
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Vem är vad? Vi tänker, alltså klassificerar vi och bedömer andra. Om vi öppnar vår blick på den andre 
är möjligheterna många och samtidiga - same och klädsnobb, turistattraktion och etnisk stolthet.
Inga Årén, Frostviken, Lappland. Handkolorerat ateljéfoto. Foto Héléne Edlund © Nordiska museet. 
Axel Grahn. Foto Robert Lundgren, Häggås, Sorsele socken/Västerbottens Museum.

är det möjligt att göra det? Vad var till exempel Brita Michelsdotter som 
var dotter till en invandrare, Michel Simonsson Ryss (1640-1706, moderns 
namn och bakgrund är okänd) och samen Olofs hustru. Och vad var deras 
barn? Hur såg de själva på sig? Och vad är jag som även har finska, 
norska, engelska och tyska förfäder? Det vill säga är allt annat än ”ren- 
rasig”. Just renrasighet är inte något som någon brukar tala om varken
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offentligt eller privat. Ändå har jag varit med om att en same valt att lyfta 
fram sitt ”speciella blod”, och använda det som ett argument för att 
samiskt kulturarv borde ges särskilt stöd. Ett sådant argument framfört 
från snart sagt varje annan grupp skulle uppfattas som rasistiskt. Och jag 
skulle bemöta det kraftfullt. Tyvärr blev jag stum. För min egen och på mitt 
barns vägnar känns sådana argument tillika hotfulla - vi som har förfäder 
från olika länder och kulturer, eller har flyttat, var har vi rätt att leva 
någonstans? Frågan kan tyckas överflödig eftersom jag väl enligt de flesta 
definitioner, och troligen i många av dagens minoritetsgruppers ögon, till
hör den svenska majoriteten. Kan en minoritet för att hävda anspråk på 
rättigheter (i övrigt hur välgrundade som helst) använda sig av en argumen
tation som överförd på en majoritetsbefolkning skulle anses vara rasistisk? 
Jag frågar mig också om det inte är att indirekt, och säkert oavsiktligt men 
ändå, stödja främlingsfientliga grupper som vill stoppa invandringen eller 
till och med rensa Sverige etniskt. Och hur ska man förhålla sig till de tys
kar som i dag flyttat till Nattavaara och har sitt liv där, och kommer att 
vara en del av platsens framtida historia. Är de dömda till att för evigt vara 
”tyska invandrare”? Eller är det så att det inte alls handlar om etnicitet 
utan om sociala och ekonomiska förhållanden som gör att vissa grupper är 
”finare” och accepteras eller till och med välkomnas.

Professionen
Sommaren 1999 anordnade fjäll- och samemuseet Åjtte en konferens med 
titeln ”Vem äger det samiska kulturarvet?” Jag hade inte möjlighet att delta. 
Och jag vet inte hur man från Åjttes sida ville att rubriken skulle uppfattas. 
Jag upplevde emellertid frågan som såväl provocerande som intellektuellt 
stimulerade. Den fick mig att reflektera över vilken ”rätt” jag som statlig 
tjänsteman på Riksantikvarieämbetet och utflyttad norrlänning har till 
kulturarv i Norrland? Kulturarv är något som vi skapar, vi både ärver och 
förvärvar: genom släktskap och födelseplats, genom de erfarenheter livet 
och mötena med andra människor ger oss, genom det vi intresserar oss för 
och det vi vill förknippas med. Men vad är då ”mitt” kulturarv? Vad har jag 
en emotionell bindning till genom erfarenheter och minnen? Om man gör 
tankeexperimentet att snävt avgränsa mitt kulturarv enbart som det mina 
förfäder skapat, har jag inte så många andra än det norrländska kulturarvet 
att välja på, även om det omfattar människor som flyttat in till Norrland.
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År 2002 inventerades området runt ovan nämnda by Kilvo inom ramen 
för Skog och historia och för statliga medel via Riksantikvarieämbetet och 
länsstyrelsen. Det kan i förbigående nämnas att det inte är en tillfällighet att 
Riksantikvarieämbetet gått in i detta projekt. Mitt personliga intresse för att 
berätta historia om norrländska skogslandets människor har givetvis in
verkat. Projektet är dock rikstäckande så Norrland har knappast gynnats 
otillbörligt. Vid inventeringen lokaliserades några gårdstomter efter perma
nenta bebyggelser, men framför allt ett flertal härdar som man menar är 
spår av en intensiv renskötsel i området (Hedman 2002, s. 26). Området 
ligger i dag inom Nattavaara skogssameby. Detta skulle åtminstone till delar 
kunna vara spåren efter den Olof Tomasson Fanny som omtalas ovan och 
är, antar jag, en del av det samiska kulturarvet. Utan att jag har minsta 
belägg för det verkar det dessutom inte helt orimligt att Olof också skulle 
kunna ha nutida ättlingar som är samer. Men kan jag, som väl är lika myck
et eller lite släkt med honom som andra i dag levande, men samiska ättling
ar, ha några anspråk på att detta är en del av mitt kulturarv? Eller är det 
bara de som i dag är samer som har sådan rätt? Förvisso saknar jag alla kun
skaper i samiska, och inte lär det väl hjälpa att min mamma förstår finska. 
Som jag skulle vilja se det är detta ett kulturarv som jag och dagens samer 
delar. Gränsdragningen mellan samer och svenskar blir då flyttbar och bero
ende av perspektiv och avsikter. Ser man det på detta sätt kan man givetvis 
fortsätta betona det exklusiva och exkluderande från endera hållet, men det 
är knappast längre övertygande. Vi professionella borde tydligare problema- 
tisera etnicitet och pröva relationen mellan den och historia. Är etnicitet 
kanske tvärtom något samtida, något som skapas och förhandlas i ett nu?

Att dagens samer borde ha ett större inflytande över kulturarvet tycker 
jag är rätt. Medborgarnas delaktighet och deltagande, medborgardialogen, 
är honnörsord i dagens kulturmiljövård, även om vi måste arbeta vidare för 
att fylla dem med mer substans. Och de borde följaktligen gälla i lika hög 
grad för samer som för skåningar, eller vilka andra indelningar man före
drar att göra. Om någon däremot skulle hävda att enbart samer ska inven
tera samiska fornminnen, och att detta är en intern samisk angelägenhet är 
det inte rimligt eller acceptabelt. Dessutom ska, om staten finansierar, 
samma krav kunna ställas på metodik, kvalitet, redovisning, tillgänglig
görande etcetera som på inventeringar i andra delar av landet utförda av 
andra grupper. Det för professionen allra viktigaste är dock att antikvarien 
och fornminnesinventeraren i sitt dagliga värv ska såväl kunna besvara 
människors berättigade frågor som bemöta påståenden av sådan art.
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Politiken

Jag tycker mig i tidningsartiklar från senare år se en växande argumentation 
kring samband mellan kulturarv och frågor rörande etnicitet, identitet och 
urbefolkning samt juridiska och ekonomiska rättigheter. Sverigedemokra
terna till exempel lyfter i sin argumentation fram att man värnar svenskars 
rätt till sitt kulturarv. Människor tillskriver kulturarvet dagens etniciteter 
och identiteter och därigenom vill man legitimera sina anspråk av i dag. Inte 
minst de lämningar som framkommer bland annat vid fornminnesinven
tering väcker sådan debatt, och en och samma lämning kan dessutom, rätt 
eller fel, skrivas in i olika sammanhang.

Den i och för sig vällovliga viljan att ge urbefolkningar rättigheter kan 
tyvärr också leda till konstruerade motsättningar och i ytterlighetsfallet 
etnisk rensning. I Norrbotten pågår också en diskussion om samer och 
kväner, vilken ger prov på denna typ av övertoner. Även om vi inte är i när
heten av situationen på till exempel Balkan så har faran av sådana argument 
faktiskt lyfts fram i media.

En annan problematik med att utgå från och betona etnicitet och relatio
nen minoritet-majoritet är att andra och kanske mer relevanta frågor 
hamnar i bakgrunden - som till exempel kön och klass. Ovan har jag snud
dat vid att de vars etnicitet kan beskrivas som flytande och föränderlig inte 
sällan var de obemedlade samerna. De var samer som av olika anledning 
förlorade hjordar och marker, eller inte passade in i statens avgränsning av 
samiskt näringsfång, och därmed inte hade ekonomiska förutsättningar att 
fortsätta vara samer - fattiglapparna och fusklapparna. Gräver man dju
pare, och höjer blicken, handlar frågan om rättigheter - inte bara i Norrland 
utan i hela landet. I ett demokratiskt samhälle ska sambruk och respekt för 
olika människors relationer till och behov av samma mark kunna hanteras. 
Hur ska skogsbruk, rennäring, turism och jakt, bärplockning, skogprome
nader samsas? Äganderätt, sedvanerätt, allemansrätt - är rättigheter i fal
lande skala. Det borde vara en fråga för ett socialt, ekonomiskt och miljö
mässigt hållbart samhälle att uppmärksamma mer!

Kulturarvet är politiskt. Det bär det norrländska och samiska kultur
arvet vittnesbörd om. I dag görs politik i Sverige sällan direkt med utgångs
punkt i kulturarv och historia, åtminstone inte av de etablerade partierna. 
Utan att här värdera om det är bra eller dåligt - kanske bör vi som kultur
historiker ändå skaffa oss större kunskap och beredskap för detta?
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Erling Wandes artikel, Från periferisk finska till officiell och erkänd meänkieli 
- språkutvecklingen i Tornedalen, behandlar den språk- och utbildnings- 
politiska utvecklingen i den svenska delen av Tornedalen från fredsslutet i 
Fredrikshamn 1809, efter Sveriges förlust av Finland, fram till i dag. 
Tornedalsfinskan hade lyckats överleva ett mer än hundraårigt assimilations- 
tryck från svenskan, det hårdaste från de så kallade statsskolorna. Den 
överlevde fram tills omsvängningen kom i form av reformer i den svenska sko
lan för att tillgodose de behov som uppstått genom den nya invandringen till 
Sverige och genom den europeisering av minoritetspolitiken som Sveriges 
inträde i EU 1995 medförde. Hemspråksundervisningen på 1970-talet hade 
öppnat vägarna för en revitaliseringsrörelse inte bara språkligt (med ordbok 
och grammatik) utan som språk i en vidare kulturmiljö, återskapad inifrån. 
Wande betonar språket som bindemedel bakåt mot kulturarvet, som kulturarv. 
Sedan 1999 har tornedalsfinskan eller meänkieli (övers, vårt språk) 
status av territoriellt minoritetsspråk.



Från periferisk finska till 
officiell och erkänd meänkieli 
- språkutvecklingen i Tornedalen

Tornedalen var under det svensk-finska rikets gemensamma historia en del 
av detta rikes finskspråkiga periferi, med kulturella och näringsmässiga 
kontakter i första hand med den samiska kulturen och huvudsakligen admi
nistrativa kontakter med de svenska myndigheterna och med svenskan som 
myndighetsspråk. I viss utsträckning förekom också kontakter med de 
svensktalande grannarna i de norrbottniska älvdalarna. Också andra kon
takter utåt fanns. Torneå och dess marknad, som år 1519 besöktes av 
Sveriges siste katolske ärkebiskop, tillika historieskrivaren, Olaus Magnus, 
beskrevs i dennes reseskildring på följande sätt:

Denna stad har ett särdeles vackert och förmånligt läge, och ingen annan 
handelsplats i hela trakten upp emot Nordpolen är mera besökt än detta 
Torneå. Här församlas nämligen vitryssar, lappar, bjarmer, bottningar, finnar, 
svenskar, tavaster och hälsingar; dessutom komma åtskilliga från Norge över 
de höga fjällen och vidsträckta ödemarkerna, liksom över Jämtland.

(Efter Groth 1984, s. 57, 59.)

En annan svensk, som främst av naturvetenskapliga skäl var nyfiken på 
Nordkalotten och Tornedalen var Carl von Linné, som företog sin lapp
ländska resa 1732. Före Linné hade också kartografen Johannes Buréus 
besökt området och Torneå marknad (1600).1 Han konstaterade, liksom 
Linné senare kom att göra, i sin resebeskrivning att gränsen mellan svenskt 
och finskt var skarp. Den gick då som nu mellan kalixbyn Sangis och torne- 
dalsbyn Säivis, i Linnés version: ”1 Sangis miste jag mitt modersmål, i Seivis 
voro pura finnar, dem jag ej förstod” (Linné 1732, s. 143). Men även frans
ka resenärer besökte dessa nordliga trakter före Linné. Till de mest upp
märksammade av dessa hör den fransk-klassiske författaren Jean Franęois 
Regnard, som tidigare sett både Afrika, Indien och stora delar av Europa. 
Regnard med sällskap kom under sin nordliga resa 1681 ända upp till 
Torneträsk, där de från en bergstopp tyckte sig skönja Nordpolen: 
”Slutligen stodo vi här, där världen tog slut för vår åsyn.”2 (Groth 1984.)
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Viktigare vetenskapligt var de Maupertuis och hans av Franska akade
mien utsända gradmätningsexpedition 1736-37. Dess huvudsakliga veten
skapliga resultat, att jorden inte är absolut rund utan tillplattad vid 
polerna, uppnåddes med relativt enkla instrument. De Maupertuis resultat 
har senare bekräftats och något preciserats av andra forskare. Expedi
tionen hade som ciceron en tornedaling, Anders Hellant, som disputerat i 
Uppsala på en avhandling om nya metoder för fisket i de norrländska 
älvarna (tryckt 1738). Flan hade goda språkkunskaper och var välorien- 
terad i naturvetenskapliga ämnen som geometri och astronomi (Tobé 
1985). Hellant disputerade för Anders Celsius men hade också haft Linné 
som lärare (Tobé 1991, s. 11-13). Sin grundläggande utbildning hade 
Hellant fått i Tornedalens första skola, trivialskolan i Torneå, som också 
kallades Torne pedagogi. Den fick sina skolrättigheter 1630. Gustav II 
Adolf hade haft Torneå med bland de norrlandsstäder som fick stads- 
rättigheter redan år 1621 (Slunga 1993).

Keksis kväden - de första allmogekvädena på finska
Den första genuina allmogedikten på finska, som enligt den finska littera
turhistorien finns bevarad i gamla avskrifter, härstammar från den 
nuvarande svenska delen av Tornedalen, tidsmässigt ungefär från tiden 
för de första franska resenärernas besök. Det är ett kväde som handlar om 
den svåra islossningen i Torne älv 1677, fyra år före Regnards besök i 
Tornedalen. I den behandlas både dråpligt och humoristiskt autentiska 
händelser, som överensstämmer med fakta i officiella handlingar 
(Wahlberg 1988). Kvädet, som var författat av bonden och skalden Antti 
Mikkelinpoika Keksi (omkring 1622-1705) från Torakankorva norr om 
Övertorneå (fi. Matarinki), levde i muntlig tradition i hundra år innan det 
första gången nedtecknades. En uppteckning förvaras på universitets
biblioteket Carolina Rediviva i Uppsala, ytterligare tre förvaras i universi
tetsbiblioteket i Helsingfors.

Keksis humoristiska och drastiska formuleringskonst fick uttryck också 
i andra kväden på traditionell, finsk kalevalameter, vilket följande utgör ett 
prov på:

När som prästen steg i stolen 
för att klämma ur postillan 
fanns ej ord för predikanten
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Ruskola barnen, flygande fåglar 
eller Matarinkis usla ungar 
åter sluppit in i präst går'n.
Mycket bärverk där de drevo,
Bibeln revo de i bitar, 
plockade itu postillan, 
psalmboken de sleto sönder, 
evangelierna åtskils, 
togo Matheus med på vägen.

Dessa tornedalska lymmelstreck finns nedtecknade i Keksis nidvisa över den 
oduglige prästen Nicolaus Ulopolitanus, bördig från Uleåborg och verksam 
som kyrkoherde i Övertorneå åren 1639-1676. Även innan hans postilla 
blev länsad på sitt innehåll, uppges Nicolaus endast med svårighet ha 
kunnat läsa ur densamma - inte var han heller särskilt skickad i konsten att 
”få predikan samman”. Hans prästgärning karaktäriseras i visan kortfattat 
med: ”Djäknens lärdom, prästens lön”.3

1809 - en vattendelare
Byarna på ömse sidor om gränsälvarna hade i regel samma namn och 
utgjorde egentligen en by, man hade släktingar och ägor på båda sidor om 
älven och umgicks flitigt över och utmed denna. Så var förhållandet fram till 
1809, då den finska rikshälften genom freden i Fredrikshamn blev ett stor- 
furstendöme inom det tsarryska väldet. Älvarnas betydelse som transport- 
och kommunikationsleder framgår av att det tornedalsfinska ordet för ’älv’ 
är väylä, som i standardfinskan främst har just betydelsen ’farled’. ’Älv’ 
heter i standardfinskan joki, medan detta ord i tornedalsfinskan är beteck
ningen för ’å’ eller ’bäck’. Kontakterna över gränsen bröts emellertid inte 
totalt ens efter 1809. Kyrkan på Björkö öster om Torne älv kunde långt efter 
Fredrikshamnsfreden utnyttjas av dem som bodde på den svenska sidan, 
man hade gemensamma auktioner om fisket och umgänget med grannarna 
och släktingarna på den nu finsk-ryska sidan fortsatte som förr.

Det nuvarande Sverige fick dock genom fredsslutet en finskspråkig 
gränsminoritet, som trots stor foglighet och följsamhet gentemot den 
svenska statsmakten tid efter annan vållat kungariket bekymmer. Nästan 
alltid har dessa hänfört sig till befolkningens finskspråkighet och risken med 
att ha ett folk av ”främmande stam” inom rikets gräns.

När man definierat befolkningen som ”främmande”, har man naturligt-
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Karta över det norrbottenfinska området 
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vis glömt att den inte är mindre inhemsk eller varit mindre lojal mot 
kungen än alla andra medborgare i riket, finskspråkiga som svensksprå
kiga, som gått ut i krig för den forna stormakten Sverige-Finland, och att 
den ”nygamla” minoriteten i Tornedalen faktiskt aldrig under sin mång
hundraåriga historia lytt under någon annan härskare än den svenske 
kungen, något som ju exempelvis inte gäller för befolkningen i den mot
satta svenska periferin.4

”Finska kriget”, som kriget mot Ryssland 1808-1809 kom att heta i 
Sverige, slutade med en gränsdragning som var resultatet av en kompro
miss: ryssarna föreslog Kalix älv som gräns, svenskarna Kemi älv. Ryssarna 
sägs ha varit underkunniga om svenska malmfyndigheter i Kirunavaara- 
och Luossavaaraområdet men värderat dessa lågt: ”några lappländska 
kojor och några malmfyndigheter” (Den svenska historien 8, s. 28-29; 
Flamnström 1902, s. 94). Det var naturligtvis lyckosamt för Sverige: 
gruvorna, som exploaterats i stor skala först från och med början av 1900- 
talet, har haft en oerhörd betydelse för det ekonomiska välståndet i riket 
och hade - enligt utredningar som gjorts vid länsstyrelsen i Luleå - gjort den 
”fjärdedel av kartan” som Norrbottens län utgör i Sverige ekonomiskt 
oberoende, om länet varit en självständig stat och fått behålla intäkterna 
från de stora vattenkraftverken och gruvhanteringen och de ansvariga 
bolagen fått skatta i Norrbotten i stället för i Stockholm.

"Svenska språkets lärande"
Förlusten av Torneå vid freden i Fredrikshamn ledde till att det 1810 nybil
dade Norrbottens län fick en ny export- och importhamn i Flaparanda by, 
som så småningom blev köping och även fick stapelstadsrättigheter. Det 
starkt svenskspråkiga Torneå hade inte bara varit ett viktigt handelscentrum 
i norra Bottnen utan var också skolstad. Genom Torne pedagogi fanns en 
utbildningstradition i området.

Eftersom den svenska sidan nu förlorade tillgång till denna utbildnings- 
anstalt grundades en lägre apologistskola, en slags handelsskola, i 
Haparanda (Pekkari, A. 1983, s. 10-15). Detta hade skett efter propåer från 
sockenmännen. När skolan startade sin verksamhet 1833 framhölls att 
huvudsakligt avseende skulle fästas vid ”Svenska språkets lärande”. 
Förmodligen var grunden till detta den så kallade riksspråksprincipen, stad
fäst redan i 1649 års skolordning, enligt vilken samma uttal skulle iakttas i

Från periferisk finska till officiell och erkänd meänkieli 31



alla rikets skolor. Formuleringar som ”... skall läras vacker och flytande 
skrivning på svenska språket ...” och ”... författandet av brev på ren och 
vacker svenska ...” hade då införts. (Johansson 1983, s. 38; Loman 1966, 
s. 60-62).

Trots de ovan citerade formuleringarna tycks ett av argumenten för 
grundandet av skolan både lokalt och på riksplanet ha varit behovet av 
finskkunniga ämbetsmän i Tornedalsområdet. Undervisningen vid apolo- 
gistskolan skedde också till en början på finska. Biskopen i Härnösand, 
finlandssvensken Frans Mikael Franzén, förespråkade att även enbart 
svenskspråkiga elever skulle få undervisning i finska som förberedelse för 
sina viktiga uppgifter i det finskspråkiga området, ett nog så radikalt krav 
även i ett Sverige, där finskan alltid - då som nu - varit det näst svenskan 
överlägset vanligaste modersmålet bland befolkningen. Sockenmännen i 
Övertorneå, som började ställa krav på skola i sin bygd ungefär samtidigt 
som Haparanda fick sin apologistskola, framhöll att skolans lärare borde 
vara finskspråkig, eftersom befolkningen till största delen talade finska 
(Hederyd 1992, s. 87).

Den första folkskolan
Vid den svenska folkskolestadgans tillkomst år 1842 fanns inga lägre 
skolor i Tornedalen. Församlingarna, som var fattiga och vidsträckta med 
gles befolkning, anhöll om uppskov med inrättandet av skolor. Myndig
heterna gav respit till 1852. Som motiv för uppskov angavs i ansökningar
na från kommunerna, förutom svag ekonomi, svårigheten att anskaffa 
finskkunniga lärare, något som ansågs nödvändigt med tanke på folkets 
modersmål, men också svårigheten att anskaffa finskspråkiga läroböcker 
(Tenerz 1966, s. 7).

I dessa första folkskolor användes läroböcker från Finland men vid 
skolan i Haparanda, som var den första (1854), användes svenska som 
undervisningsspråk. År 1867 beslöt dock sockenstämman i Nedertorneå 
församling att i skolfrågor skilja sig från staden. Stämman uttalade att om 
det i staden undervisades på svenska så skulle det i varje fall i skolorna på 
landsbygden undervisas på finska. Året därpå begärde stämman vidare hos 
ICungl. Maj:t, att det vid utseende av ämbetsmän i bygden skulle fästas stor 
vikt vid kunnighet i finska (Johansson 1983, s. 37-46).

Man kan förmodligen se de ovannämnda propåerna som manifesta
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tioner för befolkningens attityder i språkfrågan vid mitten av 1800-talet. 
Dessa har emellertid inte entydigt varit för finskan. Man har å ena sidan, 
mest av praktiska skäl, förefaller det, ansett det viktigt att kunna landets 
riksspråk, svenska. A andra sidan har man betonat vikten av att ämbets
männen i området, inklusive lärarna, skulle kunna finska. Också detta tycks 
mest ha motiverats praktiskt.

Från omkring 1850 hade svenska successivt börjat införas i undervis
ningen på frivillig basis, först endast för ”mera försigkomna elever”, som 
det hette i den tidens språkbruk, och med föräldrarnas samtycke. 
Undervisningen i svenska bedrevs på finska och mest i form av innantilläs- 
ning och översättningsövningar. Det var alltså frågan om undervisning i 
svenska som främmande språk. Läroböcker med parallell text på svenska 
och finska började utkomma och man gick så småningom över till att 
undervisa på svenska under svensktimmarna, det vill säga, till ett slags 
direktmetod. Framförallt på de större orterna utökades denna andel succes
sivt och i 1870-talets femårsberättelser kunde länsmyndigheterna meddela 
att kunnighet i svenska blivit allt vanligare i de ”finska” kustlandssocknarna 
(Slunga 1965, s. 54-55).

Utvecklingen av skolväsendet i Tornedalen framskred mycket lång
samt. Av kostnadsskäl ansåg sig många socknar inte kapabla att inrätta 
skolor i den takt de själva önskade och statsmakterna hade hoppats på. 
Regeringen beslöt då år 1888 att fyra fasta skolor skulle inrättas på 
statens bekostnad i Lappträsk (dåvarande Karl Gustavs kommun, huvud
ort Karungi), Nikkala (Nedertorneå), Teurajärvi (Korpilombolo) och 
Turtola/Svanstein (Övertorneå). Samtliga dessa orter var mindre byar 
utanför kyrkbyarna, vilka ännu inte fått någon fast skola. Staten skulle 
svara för lärarnas avlöning och lämna kommunerna hyresbidrag för skol
lokaler. I ett par fall, Lappträsk och Teurajärvi, bekostade staten även 
skolhus och lärarbostäder.

Villkoret för bidrag till dessa så kallade statsskolor var att undervis
ningen uteslutande skulle äga rum på svenska. Kommunernas fattigdom och 
de gynnsamma ekonomiska villkoren ledde till att allt fler kommuner 
ansökte om statsskolor. Ar 1919 var dessas antal 91 stycken. Därmed hade 
folkskolan på allvar kommit till finnbygden, men den förde också med sig 
en allt snabbare försvenskning. Landshövdingen i Norrbotten kunde 1897 
rapportera att relationerna mellan finskan och svenskan nu hade förändrats 
till svenskans förmån.

Under hela den tid skolor existerat i de fyra nämnda byarna har man
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alltså haft helsvensk undervisning. I fallet Teurajärvi avslutades den hundra
åriga epoken av helsvensk undervisning med skolans nedläggning våren 
1988. Avfolkningen hade gjort sitt.

Försvarspolitik och nationalism
Tidigare hade det, som nämnts, ofta, både från befolkningens sida men 
ibland också från myndigheternas representanter, angivits praktiska motiv 
för svenskundervisningen i Tornedalen. Mot slutet av 1800-talet började 
man dock officiellt att allt oftare framhålla andra motiv, framförallt 
säkerhetspolitiska och nationalistisk-kulturella (Groth 1984, s. 230-231; 
jfr Hammar 1964).

Den politiska vikten av ökad spridning av svenska språket i den finsk
språkiga gränsprovinsen uppges ha uttalats klart första gången 1860 av 
dåvarande landshövdingen P. H. Widmark. Liknande uttalanden förekom 
allt oftare närmare sekelskiftet. Möjligen var här rysskräcken i kombination 
med russifieringsåtgärderna i Finland en bidragande orsak. Ett citat kan 
belysa attityderna:

Med hänsyn till den fennomanska [= finsknationella] propagandan innebär 
tillvaron av en isolerad finsktalande befolkning inom landets gränser en viss 
fara för Sverige i förhållande till dess granne i öster. ”

(Riksdagsmannen Georg Kronlund; efter Tenerz 1963, s. 220-224.)

”Den fennomanska propagandan” verkade nog vid denna tid mera på ett 
nationellt plan, lokalt spelade möjligen den svenska rysskräcken en större 
roll. Betecknande är att den finske dialektforskaren Martti Airila, som 
under några somrar i början av 1900-talet vistades i Tornedalen för att 
samla material till en språkvetenskaplig doktorsavhandling, till en början 
hade svårigheter på grund av att han blev misstänkt för att vara rysspion. 
Från predikstolarna och i pressen hade man varnat för ryska bågfilare och 
förklädda spioner (Airila 1912).

Den fennomanska propagandan uppträdde dock senare i en annan skep
nad, nämligen på 20- och 30-talen som en finsknationell studentaktivism 
i Tornedalen, vilken i stort sett gjorde den finska kulturen och det finska 
språket i bygden en björntjänst. I allmänhet visade tornedalingarna en totalt 
avvisande attityd gentemot de finska studenterna, som uppfattades som 
fanatiska och naiva.
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Ett seminarium för finnbygden

Rädslan i vissa kretsar för finskt inflytande i Tornedalen framgår också av 
den behandling som ett förslag om en särskild lärarutbildning för finnbyg
den (1873) fick i riksdagen.

Stridsfrågan blev lokaliseringen av det småskoleseminarium, där finnbygds- 
lärarutbildningen skulle ges. Lantmannapartister som Emil Key och greve A. R. 
Posse befarade att ett seminarium i Haparanda skulle befordra inflyttningar 
av ”finsk nationalitet” i landet och förordade en lokalisering till Härnösand, 
medan förslaget om Haparanda stöddes av bland annat S. A. Hedin och det 
utbildningsansvariga statsrådet Gunnar Wennerberg, som båda var liberaler. 
Det var det senare förslaget som till slut vann riksdagens gillande.

Undervisningen vid seminariet i Haparanda var till en början finsk
språkig, eftersom eleverna i regel inte kunde svenska. Svenskan var enbart 
läroämne. Redan efter knappa tio år skedde emellertid undervisningen i 
seminariets övningsskola enbart på svenska och svenskan och finskan fick 
ganska snart ombytta roller även i lärarutbildningen, det vill säga svenskan 
blev undervisningsspråk och finskan ett läroämne vid sidan av andra ämnen. 
År 1899, cirka 20 år efter starten, uteslöts kunskaper i finska från inträdes- 
fordringarna vid detta specialseminarium för finnbygden (Betänkande 1921).

"Ett bålverk för svensk odling"
Mot slutet av seklet fanns förslag om att flytta seminariet till en svensksprå
kig miljö, men lokaliseringen i Haparanda bibehölls med argumenteringen 
att den behövdes i bygden som ett värn mot fennomanin. Seminariet fick 
därigenom en ny roll. Ytterligare ett ”bålverk för svensk odling” tillkom 
1899 genom grundandet av Tornedalens folkhögskola i Övertorneå. En av 
tillskyndarna var kung Oscar II, som i sina dagboksanteckningar skrev:

Det gällde nämligen att på allt sätt motarbeta den av fennomanerna på andra 
sidan gränsen alltför länge ohejdat bedrivna utbredningen av finskt tungomål 
även i Norrbottens län. I förra tiden hade en liberalt patriarkalisk regerings
politik, en sådan som i vårt goda Sverige oftast rått, något lättsinnigt under
skattat vådorna av en dylik språkriktning. Jag blundade ingalunda för dem, 
och åtskilliga åtgärder som seminariums försvenskning, nya svenska folksko
lor i Tornedalen, vägar, svensk volontärskola för finsktalande, m.m., vittnar 
därom.

(Kung Oscar II, dagboksanteckningar; Groth 1984, s. 230.)
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Skolans uppgift var också, enligt dess förste rektor Ludvig de Vylder, att 
arbeta för ”folkupplysningens höjande och genom spridande af svensk kul
tur i gränsbygden samt att genom teoretisk och praktisk undervisning verka 
för höjandet af jordbruket i Tornedalen”. Detta kan mycket väl ha varit det 
verkliga skälet för den idealistiskt lagde de Vylder, som bestämt hävdade att 
folkhögskolan inte hade som syfte att utrota det finska språket. Som exem
pel på skolans praktiska uppgifter nämner de Vylder att man i avelssyfte 
inköpt en som stamhingst godkänd häst av Gudbrandsdalsras, detta på 
grund av att hästarna i finnbygden visserligen var ”sega, uthålliga och liv
liga, men småväxta och klent byggda, varför de inte lämpade sig för ett mer 
utvecklat jordbruk” (de Vylder 1904 (1986), s. 3-55).

Finnbygdsutredningen 1921
Upphovet till Finnbygdsutredningen var en motion väckt i riksdagens andra 
kammare år 1917 om en fullständig utredning rörande folkskoleväsendet i 
Norrbottens län. Trots att skolväsendet i finnbygden ansågs inta en gynnad 
ställning resursmässigt genom det speciella anslaget på 225 000 kronor till 
”befrämjande av folkundervisningen ibland de i rikets nordligaste trakter 
bosatta finnar” behövdes enligt motionären ytterligare åtgärder för att full
borda systemet med fasta skolor och ett tillräckligt antal arbetsstugor, vilka 
spelade en stor roll när det gällde att ge de finskspråkiga barnen goda kunska
per i svenska. I riksdagens skrivelse till Kungl. Maj:t betonades vikten av att 
mindre folkskolor ersattes med fullt utbyggda folkskolor, att lärarutbildning
en förbättrades och att utvecklandet av ny undervisningsmateriel och nya 
pedagogiska metoder skulle främjas. Dock betonades i riksdagsskrivelsen att:

en mera energiskt driven undervisning i svenska språket icke bör åsyfta att 
undertrycka eller utrota finskan, utan i stället att befolkningen i denna gräns
trakt må sättas i tillfälle att lära sig två språk.

(Betänkande 1921, s. 12.)

Den tillsatta utredningskommittén leddes av biskop Olof Bergqvist5. De 
övriga ledamöterna blev prostinnan Amanda Nyman, Haparanda, folkskol
inspektören N. J. F. Almqvist, Skellefteå, agronomen W. L. Wanhainen, 
Luleå (bördig från Pajala), och folkskolläraren E. U. Eriksson, Karungi.

Det fanns allmänpolitiska motiveringar för utredningen, vilka gick till
baka på den försvars- och säkerhetspolitiskt motiverade försvenskningsideo-
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login, men en lokal faktor hade tillkommit: ett par kyrkorådsordföranden, 
som i likhet med nästan samtliga andra kyrkorådsordföranden var präster, 
hade börjat fråga sig om inte kristendomsundervisningen i skolan borde ges 
på folkspråket, finska. I utredningsdirektiven för den kommitté som tillsattes 
tillkom också, vid sidan av olika praktiska och ekonomiska frågor rörande 
skolväsendet i Norrbotten, dessutom frågan om finskan borde utnyttjas som 
hjälpspråk i skolundervisningen. (Betänkande 1921, s. 12.)

För att utröna den lokala inställningen till den helsvenska undervis
ningen anordnade de sakkunniga möten i de olika kyrkbyarna. På några 
av mötena, i Junosuando, Korpilombolo, Matarengi (Övertorneå) och 
Tärendö framställdes önskemål om ”att jämsides med den svenska under
visningen måtte förekomma någon undervisning i det finska språket”. 
Utredningen genomförde en enkät bland skolrådsordförandena om inställ
ningen till finskan och dess användning som hjälpspråk i undervisningen. 
Bara tre av dessa var för en sådan användning. Två av dem argumenterade 
tämligen kraftfullt i sina svar till förmån för finskan. Kyrkoherden i 
Korpilombolo, P. O. Pettersån, bördig från Ångermanland, hänvisade till 
det norska förtrycket mot samerna och — med citat på franska — till hur 
polackerna behandlades i polsktalande delar av Tyskland (Wande 1989, 
s. 38-39). Han varnade för att en europeisk opinion kunde börja göra sig 
påmind om de svenska myndigheterna for för bryskt fram med den torne- 
dalska befolkningen i språkfrågan. Pettersån ville att åtminstone kristen
domsundervisningen skulle ske på finska. Landsfiskal J. Waara-Grape, 
tornedaling till börden och den ende av skolrådsordförandena som inte var 
präst, argumenterade för en timmes undervisning per vecka i det finska 
skriftspråket. Enkäter genomfördes också bland lärarna. En tredjedel av 
dessa svarade ja på frågan om de ansåg att det var lämpligt att undervis
ning meddelades ”även på det finska språket”. I praktiken använde enligt 
enkäten 38 procent av lärarna finska som hjälpspråk i undervisningen 
(Betänkande 1921, s. 95-97).

Man hänvisade också till att folket självt vid mötena med utredningen 
hade framhållit vikten av att man fick lära sig svenska. Modersmåls
undervisningen (lika med svenskundervisningen) ansågs dock som sådan 
tillfredsställande och ingen utökning av timantalet behövdes, däremot borde 
den svenskspråkiga kristendomsundervisningens timantal utökas. Samman
fattningsvis konstaterade utredningen att den fyra decennier tidigare inled
da undervisningen på svenska borde fortsätta som tidigare och att undervis
ningen i finska var obehövlig.
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Utredningsledamoten Wanhainen reserverade sig mot utredningsmajori- 
teten i en lång inlaga. Han argumenterade för att skolarbetet borde inriktas 
på utvecklande av verklig tvåspråkighet hos barnen, att ha finskan som 
hemspråk räckte inte (Betänkande 1921, s. 360-379).

Wanhainen var bördig från Erkheikki nära Pajala, medan de övriga 
tornedalska representanterna i utredningen, prostinnan Nyman och folk
skollärare Eriksson, representerade Haparanda och Nedertorneå. Möjligen 
kan man här skönja samma slags motsättning mellan nedre och övre 
Tornedalen som tycks ha förelegat i skoldiskussionerna hundra år tidigare. 
Man kan dock knappast säga att det förelåg någon social skillnad mellan de 
tre tornedalska representanterna. En omständighet som kan ha bidragit till 
att Wanhainen så kraftfullt argumenterade för en mera ”folklig” syn på 
utbildningsfrågorna var det faktum att han genom sin verksamhet som kring
resande konsulent för Hushållningssällskapet levde i ständig kontakt med 
befolkningen runt om i Tornedalen.

Den engbergska reformen

Officiellt, på riksplanet, ägnades faktiskt minoritetsfrågor ett visst, positivt 
intresse på 1930-talet. Den första - och hittills enda - folkräkning, där man 
också gjorde ett försök att ta reda på hur många av Sveriges invånare som 
talade andra språk än svenska, genomfördes 1930 (Slunga 1965; Wande 
1989, s. 41-42). Två år senare föreslog dåvarande ecklesiastikministern att 
finska skulle införas som frivilligt ämne inom ramen för den lagstadgade 
skolundervisningen. Bakgrunden till förslaget var förmodligen en petition 
1928, där åtta tornedalska lärare i en skrivelse till skolöverstyrelsen krävde, 
att finskan skulle införas både som undervisningsspråk och undervisnings
ämne i Tornedalens skolor. Frågan föll, främst på grund av motstånd från 
ordföranden i första kammarens statsutskott, biskop Bergqvist.

Lite senare samma decennium genomfördes dock frivillig finska i fort- 
sättningsskolan i Tornedalen genom initiativ av ecklesiastikministern Arthur 
Engberg. Reformen fick ingen större betydelse i praktiken, delvis beroende på 
att den allmänna skolplikten kort därefter förlängdes till sju år och fortsätt- 
ningsskolan därigenom fick minskad betydelse. Den möttes inte heller med 
någon större entusiasm från befolkningen, vilket torde ha sin förklaring i den 
attitydpåverkan som den förda skolpolitiken inneburit men också i 1920- och 
30-talens finsknationella studentaktivism i Tornedalen (Groth 1984, s. 234-238).
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Finskan vid läroverket i Haparanda

Man kan förmodligen betrakta införandet av finska som frivilligt tillvals
ämne i utbyte mot något annat språk vid allmänna läroverket i Haparanda 
1933, regionens andra gymnasium efter Luleå, som ett visst erkännande av 
finskans berättigande som modersmålet - eller det ena av två modersmål - 
hos tornedalska ungdomar som avlade studentexamen vid läroverket i 
staden. Senare tillkom samma möjlighet vid läroverken i Malmberget och 
Kiruna samt i Umeå. Möjligheten utnyttjades i olika stor utsträckning under 
olika perioder, i Haparanda bland annat några år under andra världskriget, 
men där fick den ett riktigt uppsving under senare delen av 1950-talet, trots 
att valet av finska för eleverna innebar fyra extra timmar på veckoschemat 
under de två sista skolåren (Wande 1984). När läroverkets tornedalske 
rektor 1960 föreslog att finskan skulle få samma status i skolans undervis
ningsprogram och i studentexamen som andra tillvalsämnen, exempelvis 
spanska och ryska, gick dock en majoritet av skolans kollegium emot detta 
förslag och denna opinion fick genomslag i Skolöverstyrelsen. Det främsta 
argumentet var att även Haparandaläroverkets elever borde kunna avlägga 
en ”vanlig svensk studentexamen”. Förslaget vållade också en hetsig debatt 
i Norrbottenspressen, där ledande journalister och insändarskribenter utmå
lade förslaget som ett utslag av ”fennomani” (Wande 1984, s.197).

Från halvspråkighetsstigma till ny identitet
Senare, kring 1970, inleddes försöksverksamhet med finska i grundskolan, 
vilket var ytterligare ett litet steg av indirekt erkännande av detta för 
Tornedalen socialt sett viktiga språk, även om reformerna till förmån för 
finskan till största delen genomfördes med den stora invandringen från 
Finland som motivering och invandrarnas utbildningsbehov som grund. 
Åtgärderna torde dock ha påverkat attityderna i Tornedalen i positiv 
riktning, men samtidigt påverkades och bevarades äldre, negativa attityder 
till finskan genom den kontroversiella tvåspråkighetsdebatten och lanse
ringen av termen halvspråkighet (Hansegård 1968), som i mångt och 
mycket kom att tolkas som en språklig och psykologisk karaktäristik av 
tornedalingen. Enligt halvspråkighetsteorin kunde tornedalingen inget av 
sina språk, finska eller svenska, fullständigt utan man var halvspråkig i 
båda språken (Hansegård 1968, Skutnabb-Kangas 1981). För många blev
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det till ett stigma som man ville frigöra sig ifrån genom ett fortsatt för
nekande eller förringande av finskans betydelse, andra provocerades till en 
omprövning av gamla attityder och till en frigörelse både från halvspråkig- 
hetsstämpeln och den frågeställning som av finnar eller svenskar brukade 
formuleras: är du svensk eller finsk? Man började uppfatta frågan som fel 
ställd. Svaret på den blev nu allt oftare: ”Varken - eller. Jag är torne- 
daling.” Den speciella tornedalska identiteten kunde också formuleras från 
den motsatta utgångspunkten, som ett ”både - och” och ses som en för 
tornedalingen unik kombination av svenska och finska - och givetvis även 
andra - identitetsfaktorer (jfr Wande 1997).

Sista språkstriden - ett steg mot emancipation?
I början av 1980-talet väckte en grupp yngre tornedalingar debatten om 
finskans möjligheter till överlevnad. De hade noterat oroande tecken till en 
accelererande försvenskning i sin egen omgivning. De såg förlusten av ett för 
dem själva och enligt deras mening för hela bygden väsentligt språk- och 
kulturarv hotande nära. Visst fog för sådana farhågor fanns i några forskar
rapporter. Enligt en rapport hade andelen elever, som var enspråkigt finsk
talande vid skolstarten år 1945 varit 72 procent, drygt tio år senare (1957) 
hade denna andel elever minskat till 38 procent, 1965 var den 16 procent 
och 1976 var motsvarande siffra 1 procent. Detta tolkades som tecken på 
en snabb försvenskningsprocess, även om invändningar gjordes till förmån 
för en tolkning som hävdade att det i själva verket var barnens tvåspråkig- 
het som ökat (Rönmark & Wikström 1980). Enligt en annan rapport hade 
finskan gjort avsevärda domänförluster vad gällde språkanvändningen: 
användningen av finska tillsammans med barn i skolåldern förekom bara i 
hemmen (Wikström 1982). Frågan var: fanns det någon möjlighet att vända 
utvecklingen eller var det för sent? Man beslöt att anordna en konferens 
med den utmanande rubriken ”Sista språkstriden”. Denna ägde rum i 
Svanstein i Tornedalen år 1984. Men motiven för anordnandet av konfe
rensen var mera komplexa än så. Fortfarande fanns halvspråkighetsstigmat 
med i bakgrunden för diskussionen. Detta framgick kanske främst av att 
man bland diskussionsinledarna för konferensen valt två framträdande 
debattörer med motsatta ståndpunkter i frågan, och av att man inför 
konferensen också distribuerade en debattartikel som var kritisk mot halv- 
språkighetsteorin.6
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Konferensen blev en succé på två sätt: dels väckte den till liv en debatt 
som saknats, dels ledde konferensen till bildandet av en tornedalsk intresse
organisation, Svenska Tornedalingars Riksförbund - Tornionlaaksolaiset 
(STR-T), som senare spelat en stor roll för utvecklandet av kulturen och 
språket i regionen. STR-T:s betydelse har framförallt legat i att den varit den 
enda tornedalska intresseorganisationen, som agerat ute på fältet, både i det 
lokala kulturarbetet och på riksplanet gentemot statligt ansvariga minori- 
tetsmyndigheter. Man har genom sitt eget förlag fått till stånd en relativt 
omfattande litteraturutgivning, utgivning av en egen tidskrift, etablerandet 
av en tornedalsk lägerskola, man har inspirerat det lokala musiklivet och 
stött inte minst den lokala teaterverksamheten, som vuxit sig stark, med 
Tornedalsteatern i Pajala som sitt flaggskepp. Det har under de två senaste 
decennierna vuxit fram en språkligt-kulturell infrastruktur, som har en helt 
annan karaktär och en betydligt starkare lokal förankring än den hade 
under de närmast föregående decennierna.7

Regionalradion i Norrbotten har dock ända sedan 1960-talet, då dåva
rande riksdagsmannen Ragnar Lassinantti startade det så kallade Nord- 
kalottprogrammet på finska, spelat en betydelsefull roll som tornedalsk 
kulturbärare och kulturförmedlare.

I kulturlivet tycks Pajala dominera både vad gäller kulturaktiviteter och 
verksamheten inom skolan, där särskilt friskolan i Kangos och revitali- 
seringsprogrammet i förskolan i kommunen har spelat en viktig roll i 
arbetet med att återaktivera användningen av meänkieli (Winsa 2003).

Ortnamnsdramatik
En av de frågor som STR-T engagerat sig i är ortnamnsfrågan: dels gäller 
det ett återinförande av eller tillåtelse att officiellt använda vissa finska eller 
tornedalsfinska namnformer som är i bruk i dagligt tal men som officiellt 
och i skrift ersatts med av statliga myndigheter, särskilt av Postverket och 
Statens järnvägar, skapade svenska artefakter eller översättningar av de 
gamla finska namnen (till exempel ”nonsensöversättningar” som Alkullen 
av det finska Alkkula eller Bäckesta av Päkkilä). I

I den statliga ortnamnsutredning som kom med sitt betänkande i början av 
1980-talet (SOU 1982:45) finns formuleringar om det kulturellt värdefulla i 
att bevara de etablerade finska namnen i norr och att även använda dem offi
ciellt. Två- eller trespråkig vägskyltning (svenska, meänkieli, samiska) har
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Under flera år pågick en ortnmansstrid 
om det svenska byanamnet Bäckesta och 
byns gamla tornedalsfinska namn, Päkkilä.

Den övre bilden visar Bäckesta bornas 
egenhändigt tillverkade skylt, som ersatte 
Vägverkets svenskspråkiga skylt Bäckesta.

Foto Erling Wande.

På bilden i mitten är Vägverkets ursprung
liga skylt tillbaka.

Foto Erling Wande.

Den nedre bilden visar Vägverkets två
språkiga skyltning som gäller i dag.

Foto Erling Wande.

BÄCKESTA

PÄKKILÄ
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börjat genomföras av vägverket i Norrbottens län en bit in pä 2000-talet. Vad 
beträffar gatuskyltningen i de tornedalska byarna och övriga samhällen i 
Norrbotten, där besluten fattas på kommunal nivå, är skyltningen fort
farande så gott som uteslutande svenskspråkig.

Regionalt har det dock på senare år hänt en del på ortnamnsområdet, något 
som kanske i viss mån fått näring i en ortnmansstrid, som pågick under flera 
år om det svenska byanamnet Bäckesta och byns gamla tornedalsfinska 
namn, Päkkilä. Upphovet till striden var att bybor i början av 1980-talet 
ersatte den officiella ortsskylten med texten Bäckesta med en egenhändigt 
tillverkad tvåspråkig skylt, där namnet Päkkilä stod överst med stora bok
stäver och det svenska namnet nedanför med mindre bokstäver. Vägverket i 
Norrbotten lät den inofficiella skylten, som var tillverkad av trä, stå kvar i 
flera år tills man plötsligt beslöt att ändra tillbaka till den tidigare, officiella 
Bäckesta-skylten. Byborna satte då upp sin skylt på en lada i närheten av 
den officiella. Efter ytterligare något år, i början av 2000-talet, byttes denna 
skylt ut mot en ny, officiell tvåspråkig ortsskylt med byns svenska namn 
överst och det tornedalsfinska namnet nedanför i samma storlek. Samtidigt 
kompletterade man i flera andra byar inom Övertorneå kommun, där 
Bäckesta ligger, de svenska skyltarna med finska men med standardfinsk 
ortografi. En av Bäckestas grannbyar, Risudden, heter på tornedalsfinska 
Vittaniemi men på vägskylten har man använt standardfinsk ortografi, 
Vitsaniemi (fi. vitsa/vitta ’ris; sly’, niemi ’udde’). Senare har Vägverket i 
Norrbotten satt upp ytterligare ortsskyltar på andra håll i länet, som i områ
den, där samiska talas, är trespråkiga. Däremot har alla gamla gatunamn 
och gamla byavägsnamn i tornedalsbyarna fått svenska namn eller översatts 
till svenska utan att man samtidigt tagit upp de gamla, tornedalsfinska 
namnen. Undantag utgör bara ett par byavägsskyltar i Juoksengi by norr om 
Övertorneå.

Finska - tornedalsfinska - meänkieli
Minoritetsideologiskt viktigt i den tornedalska situationen var att intresse
organisationen STR-T:s tillblivelse och debatten om språksituationen 
ganska snart ledde till en mera medveten etnisk identitet hos många av dem 
som blev aktiva inom rörelsen eller sympatiserade med den. Konkret mani
festerades denna insikt i början av 1990-talet i att man alltmer övergick till 
att använda termen meänkieli för det ärvda språket, som tidigare betecknats
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som finska eller tornedalsfinska. Denna terminologiska förändring innebar 
också en markering i emancipatorisk riktning, inte minst rent språkligt: i 
stället för att acceptera det ständiga trycket från finsk (och även svensk) 
språklig purism betraktade man nu den egna, nedärvda språkliga varieteten 
som ett eget språk med en egen norm som gav talarna av språket en egen, 
unik och fullvärdig språklig identitet. Denna inriktning och medvetna ideo
logisering har politiskt rönt en nästan osannolik framgång: knappt 20 år 
efter ”Sista språkstriden” har meänkieli blivit erkänd som inhemskt minori
tetsspråk i Sverige och tornedalingarna som kulturell minoritet med en helt 
annan status än denna folkgrupp hittills haft (Wande 2003; SFS 1999:1176; 
Regeringens proposition 1998/98, s. 143).

Meänkielirörelsen har på kort tid nått en snabb framgång sett både i 
ett europeiskt, i ett rikspolitiskt och i ett lokalt perspektiv. Men naturligt
vis kan den inte slå sig till ro med denna ”success story”. Ännu är rörelsen 
inte etablerad som en massrörelse i Tornedalen, ännu återstår många utma
ningar att klara av inom en nära framtid: språkliga, kulturella, ekono
miska, organisatoriska.

En utmaning är att hantera den redan långt gångna försvenskningen. 
Verkliga revitaliseringsåtgärder behövs och har också börjat komma igång. 
Språkliga domänförluster har skett. I vissa avseenden finns klara skillnader 
mellan mäns och kvinnors användning av meänkieli. Försvenskningen har 
gått snabbare fram bland yngre kvinnor än bland yngre män, som fortfa
rande behåller sin meänkielianvändning i flera domäner (jfr Wande 1984). 
Ä andra sidan kan man se ett ökat intresse bland yngre kvinnor för att 
återerövra föräldragenerationens språk och man kan notera att meänkieli 
gör intåg också i ungdomskulturen. Inom kulturområdet är teaterverk
samheten stor och framgångsrik. Huvuddelen av teaterverksamheten är 
lokaliserad till Pajala, liksom Norrbottensradions lokalredaktion i 
Tornedalen. STR-T:s sekretariat är lokaliserat till den föreningsmässigt 
aktiva lilla byn Aapua, inte långt från gränsen mellan Övertorneå kommun, 
som byn tillhör, och Pajala.

Ett problem är att meänkielirörelsen i hög grad är beroende av enskilda 
”eldsjälar” och deras faktiska möjligheter att engagera sig och ägna tid åt 
det praktiska arbetet och policyutvecklingen. Av STR-T:s grundare är så 
gott som alla verksamma inom regionen, i journalistiskt arbete, i aktivt 
kulturpolitiskt arbete och som fria kulturarbetare, men ingen av dem är 
längre föreningsaktiv inom STR-T. Trots att det latenta stödet för rörelsen 
som sådan tycks ha vuxit avsevärt under de senaste åren finns också poli-
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tiska problem. Ett exempel på detta är det faktum att i samband med att 
STR-T:s ledning för något år sedan tog ställning för Kvänlandsförbundet 
tappade föreningen medlemmar, främst bland socialdemokrater och andra 
som hade sina politiska sympatier till vänster på den politiska skalan. Det 
finns också de som anser att STR-T ibland har markerat för starkt mot 
Finland och mot finskhet. Att meänkielirörelsen väckt sympatier på den 
finska sidan framgår dock av att där nu finns fler inrättningar av olika slag 
som har antagit prefixet ”Meän” i sitt namn än vad som finns på den svens
ka sidan och att samarbetet över gränsen är tämligen livligt och uppenbar
ligen ökat på många områden, inte minst det kulturella. Norrbottensradions 
Pajalaredaktion har en stor och trogen lyssnarskara även på den finska 
sidan av Tornedalen.8 Delvis kan detta ömsesidiga intresse vara ett uttryck 
för att det sedan gammalt tycks existera en gemensam ”nordlig” identitets
komponent, en Nordkalottidentitet, där ett av kännetecknen förefaller att 
vara en likartad motsättning mellan nord och syd på riksplanet.

Inflyttning av meänkielitalare till vissa av tätorterna, exempelvis Kiruna, 
innebär oftast en passivisering av deras meänkieli, som har lägre status och 
används mindre i den urbana miljön än i de mindre och mellanstora byarna 
i den omgivande landsbygden. På vissa orter, i några fall inom vissa yrkes- 
relaterade domäner, har meänkieli också fått maka på sig för finskan, som 
börjat utöva inflytande genom nyare inflyttning. Haparanda utgör språkligt 
ett särfall i förhållande både till sin egen historia och i jämförelse med 
Tornedalen i övrigt. Där har språksituationen historiskt sett förändrats
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radikalt till finskans förmån gentemot svenskan under de två senaste 
decennierna. Haparanda har förmodligen aldrig tidigare i sin historia varit 
en så finskspråkig stad som i dag. Andelen finskspråkiga i Haparanda 
kommun är i dag betydligt över 50 procent.9 Detta i sin tur innebär också 
att meänkielis ställning i Haparanda och nedre Tornedalen är något oklar. 
Överhuvudtaget finns det en viss variation i hur termerna meänkieli 
respektive finska används även i andra delar av Tornedalen.

En akut fråga är den om hur en skriftform för meänkieli ska utvecklas. 
Det fanns inom STR-T länge en informell språknämnd, som framförallt 
ägnade sig åt att normalisera språket för den utgivning av litteratur på 
meänkieli, som skett genom det STR-T-ägda förlaget Kaamos. Fortfarande 
karaktäriseras dock det som skrivs på meänkieli av stor variation. Många 
alster bär spår av experimentlusta och inkonsekvenser, något som i och för 
sig alltid gällt för nya språk i etableringsfaserna. Meänkieli har i likhet med 
de övriga inhemska minoritetsspråken jiddisch, romani och sverigefinska 
inlemmats i det nyinrättade svenska Språkrådet, som startade sin verk
samhet den 1 juli 2006 och i och med detta kommer språkvården att få 
fastare former.10 Till att börja med kommer rådet att få ta tag i uppgiften 
att försöka etablera en skriftspråksnorm som vinner allmän acceptans. Till 
de viktiga akuta uppgifterna, som väntar nästgårds, hör utvecklingen av 
ordförrådet, nya lexika och en referensgrammatik. Anslutningen till Språk
rådet kommer att få allmän, minoritetspolitisk betydelse. Meänkieli har 
också fått sin första av Kammarkollegiet auktoriserade tolk och olika 
officiella texter, till exempel ur avsnitt ur minoritetsspråksförordningarna 
och bestämmelserna om etnisk diskriminering, valinformation och annat 
har översatts till meänkieli.

Pajala - ett kärnområde

I Pajala kommun har meänkieli sitt kärnområde med de överlägset flesta 
talarna. Så har det också varit åtminstone under de senaste hundra åren. 
Enligt 1930 års folkräkning var de kommuner, som i dag utgör Pajala 
kommun (Pajala, Tärendö, Junosuando och Korpilombolo), de mest finsk
språkiga (Wande 1989, s. 41-42). Samma förhållande redovisades i den 
tidigare genomförda finnbygdsutredningen. Det framgår ovan att mot
ståndet mot försvenskningspolitiken och initiativen för finskan historiskt 
också varit starkast i övre Tornedalen. Sett i detta perspektiv kan det te sig
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som en historiens ironi att en av de för närvarande viktigaste kulturinsti
tutionerna för meänkieli, det nyetablerade forsknings- och kulturcentret, 
inte är lokaliserat till Pajala utan till Övertorneå, i omedelbar närhet av 
det som en gång grundades som det verkliga svenskhetsfästet för regionen, 
Tornedalens folkhögskola. I dag samarbetar folkhögskolan med det nya 
kulturcentret. För Pajalas del har författaren Mikael Niemis litterära fram
gång och det faktum att han flyttat tillbaka till Pajala betytt mycket natio
nellt och internationellt.

Pajala kommun införde för ett antal år sedan en bestämmelse om att alla 
skolelever skulle få viss undervisning i meänkieli och i med språket för
knippad kultur. Detta förslag om obligatorium för meänkieli hade fått det 
officiella stöd som nu kom språket och kulturen till del genom den nya 
minoritetsspråkslagstiftningen. Förslaget väckte till en början våldsamma 
protester och en till Korpilombolo från Stockholm inflyttad person initie
rade en namninsamling mot detta, vilken inlämnades till länsstyrelsen till
sammans med en formell anmälan mot Pajala kommuns beslut. Anmälan 
avslogs av länsstyrelsen. I debatten om förslaget hävdades att bestämmelsen 
hade varit möjlig att införa redan inom ramen för den normala skolstadgan, 
innan minoritetsspråkslagen kom till. Debatten ebbade rätt snart ut, men 
det är oklart på vilket sätt bestämmelsen tillämpas i kommunens skolor.

Maktens attityder - och folkets
Språkpolitiken i Tornedalen har naturligtvis periodvis styrts av omständig
heter som tornedalingarna själva inte har haft någon eller mycket små 
möjligheter att påverka. Detta gäller framförallt fredsslutet 1809, där euro
peisk storpolitik och enskilda inflytelserika politikers åsikter spelade de 
avgörande rollerna, medan en tornedalsk liksom en allmän svensk folk
opinion inte torde ha haft någon som helst betydelse.

Men även under tider då det åtminstone rent formellt varit möjligt för 
tornedalingarna att påverka sin situation tycks få initiativ till protest mot 
försvenskningen ha tagits eller i varje fall dokumenterats. Folkopinionen har 
snarare, att döma av tolkningar som presenterats framför allt i officiella 
utredningar, varit positiv till försvenskningsåtgärderna, dock möjligen 
mindre självklart under 1800-talet än senare. Agronomen Wanhainens 
kraftfulla reservation till Finnbygdsutredningens förslag och lärarpetitionen 
1928 utgör de stora undantagen under 1900-talets första hälft. Under
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senare delen av 1900-talet har framförallt Ragnar Lassinantti, både före och 
under sin tid som landshövding i Norrbottens län, verkat kraftfullt för den 
tornedalska kulturen och språket.

Den mest drastiska politiska åtgärden i den försvenskningsprocess 
som pågått i Tornedalen sedan slutet av 1800-talet, var både till sin admi
nistrativa konstruktion och vad gäller dess konsekvenser på sikt - i språk
användning och attityder - införandet av de så kallade statsskolorna 1888. 
Genom de speciella statsbidragen fick man till stånd en relativt snabb acce
leration i utbyggnadstakten vad gäller det allmänna skolväsendet men 
genom det med dem förknippade villkoret att undervisningen i folkskolan 
skulle ske uteslutande på svenska kunde man också genomdriva en i ton
givande kretsar försvarspolitiskt och nationalistiskt motiverad försvensk- 
ningspolitik.

Den allmänna utvecklingen från 1920-talet och decennierna framöver 
har kännetecknats av en försvenskning, för vilken grunden utgjorts av atti
tyder som inplanterats med de kraftfulla försvenskningsåtgärder som vid- 
togs under 1800-talets senare del och 1900-talets början. Negativa attityder 
till finskan bland tornedalingarna själva under en stor del av 1900-talet kan 
åtminstone delvis ses som en konsekvens av dessa åtgärder. Än i dag finns 
negativa attityder kvar.11

Mycket av utvecklingen i Tornedalen har historiskt sett under långa 
perioder påverkats av ett dubbelt tryck, där motsättningen mellan svenskt 
och finskt på flera nivåer har spelat en roll på ett sätt som ofta gjort att man 
inte kunnat se en utveckling av bygdens potential för tvåspråkighet som ett 
reellt alternativ inom utbildning, handel, förvaltning och socialt umgänge, 
utan där alternativen ställts dikotomiskt, som ett antingen/eller-val mellan 
svenskt och finskt.

Uppgifterna i olika källor och i litteraturen är knapphändiga om hur den 
tornedalska befolkningens attityder och inställningar i språkfrågan kommit 
till uttryck under olika skeden av bygdens utveckling. Under 1800-talet 
förekom ibland i till exempel landshövdinge- och skolinspektörsrapporter 
hänvisningar till en folkopinion, för vilken tolkningarna av de språkliga 
behoven lades fram utifrån ett statligt perspektiv och formulerades av 
statens eller kyrkans representanter. Huvudinriktningen för så gott som alla 
företrädare för kyrkan och staten var försvenskning, men man var ibland 
oense om medlen för att nå detta mål. Hos de lokalt verksamma, till exem
pel kyrkoherdar eller skolinspektörer, kan man se en starkare tendens till att 
plädera för undvikande av åtgärder som av befolkningen kunde uppfattas
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som alltför stötande åtgärder mot dess finskspråkighet. Detta kan ses som 
tecken på att det ändå i bakgrunden fanns folkliga meningsyttringar av mot
satt slag att ta hänsyn till. Det finns i vissa protokoll från lokala stämmo- 
organ under senare delen av 1800-talet noteringar om att försvensknings- 
åtgärderna inte utan vidare accepterades (Slunga 1965).

I samband med finnbygdsutredningen 1917-1921 anordnades möten i 
socknarna, men även här är det tveksamt om man kan anse att den verkliga 
folkmeningen kommit till uttryck, eftersom de tongivande vid mötena 
var skolrådsordförandena, som till övervägande delen utgjordes av kyrko
herdarna i församlingarna, och av lärarna, vilka enligt utförda enkäter 
representerade en överlägsen majoritet för svenskundervisning. Slunga 
ifrågasätter i sin avhandling om den verkliga folkmeningen i språkfrågan 
någonsin kom på pränt (Slunga 1965, s. 66).12

Trots en i viss mån ändrad attityd från landets högsta ledning på 1930- 
talet fick Wanhainens reservation i finnbygdsutredningen eller lärarpeti- 
tionen i Övertorneå 1928 inte några genomgripande effekter i form av 
konkreta åtgärder inom skolan eller andra samhällssektorer. En åtgärd, 
som dock vittnar om en i viss mån förändrad attityd, var införandet av 
finska som ämne i fortsättningsskolan vid slutet av 1930-talet. Bakom 
denna reform, som på grund av införandet av den sjuåriga folkskolan inte 
kom att få så stora konsekvenser, låg ecklesiastikministern Arthur Engberg 
(Slunga 1965; Wande 1988, s. 41). Gymnasiet i Haparanda fick också i 
samband med sin tillblivelse rättigheter att ge undervisning i finska 
(Hederyd 1992, s. 234).

"... att en europeisk opinion vill ha 
ett ord med i laget ..."
Först på 1970-talet började attityderna i språkfrågan att ändras, framförallt 
hos yngre tornedalingar. Ett bidragande skäl torde ha varit de reformer som 
genomfördes i den svenska skolan på grund av behov som uppstått genom 
invandringen, inte minst den från Finland. Hemspråksundervisning i finska 
blev vanlig i skolorna i Tornedalen. Det förekom dock också protester mot 
den finska som lärdes ut i skolorna och många elever hoppade under 1970- 
talet av undervisningen. Man ansåg att undervisningen inte var tillräckligt 
lokalt förankrad; man kände inte igen sig i den standardfinska som lärdes 
ut. Länsskolemyndigheterna, där ett par av skolinspektörerna var torne-
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dalingar, var lyhörda för denna opinion och införde en pedagogik som tog 
hänsyn till elevernas egen dialektala bakgrund. Indirekt torde den ha bidra
git till en ny syn på de egna språkliga och kulturella möjligheterna. Ett annat 
bidragande skäl kan ha varit den ökade minoritetsdebatten rent allmänt i 
Sverige och internationellt. Som en speciell, bidragande faktor kan halv- 
språkighetsdebatten genom sin dubbla funktion, en negativ, stigmatiserande 
och en konstruktivt provocerande, ha bidragit till utvecklingen av en delvis 
ny identitet hos en del tornedalingar.

Meänkielirörelsen har på kort tid nått avsevärda resultat både politiskt 
och kulturellt. Avgörande för att meänkieli kunde bli ett minoritetsspråk 
blev de allmänpolitiska förutsättningar som plötsligt förändrades radikalt i 
slutet av 1990-talet. I sin inlaga till finnbygdskommitténs betänkande 1921 
hade kyrkoherden i Korpilombolo, P. O. Pettersån, varnat för ”... att en 
europeisk opinion vill ha ett ord med i laget ...”, om man gick för hårt fram 
i försvenskningsprocessen. I slutet av samma sekel blev det europeiska 
perspektivet åter aktuellt. Detta öppnade vägarna för en revitaliserings- 
rörelse. Konkret kan man nog se Sveriges inträde i EU som ett första steg 
mot en europeisering av minoritetspolitiken, för tornedalingarnas del 
genom att man efter EBLUL:s14 årsmöte i Barcelona 1995 blev antagen som 
medlem av EBLUL:s nationella kommitté i Sverige (SWEBLUL) och att 
svenska staten, som länge intagit en mycket passiv hållning till Europarådets 
minoritetspolitiska konventioner, nu såg sig föranlåten att tillsätta utred
ningar, där tillämpningarna för svensk del av dessa konventioner prövades. 
Vissa åtgärder har vidtagits av riksdag och regering och en viss kontroll
verksamhet utövas på europeisk nivå genom Europarådet.

En av meänkielirörelsens stora insatser i Tornedalen är att den har fått 
många att ompröva den tidigare ganska allmänna, negativistiska ei se 
kannatte-inställningen15 ifråga om möjligheten att utveckla det egna språket 
och den egna kulturen, till ett positivt engagemang. Detta är en grund
förutsättning för den vidareutveckling i emancipatorisk riktning, som nu 
pågår.

Den regionala koncentrationen av tornedalingar i Tornedalen håller 
också på att luckras upp. En betydande del av tornedalingarna bor i dag 
utanför Norrbotten, inte minst i Storstockholmsområdet. Det gäller särskilt 
de unga som har sökt sig ut för att utbilda sig eller söka arbete. Det är dock 
klart att även för många av dem framstår Tornedalen som ”hemtrakten” 
och kärnområdet för språket meänkieli.
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Noter

1. Johannes Buréus, 1568-1652, blev 1630 Sveriges förste riksantikvarie.

2. Översättning av slutraden i en inskription i Jukkasjärvi kyrka, undertecknad av 
de Fercourt, de Corberon, Regnard 18 augusti 1681 (Groth 1984, s. 110).

3. De båda kvädena finns publicerade i original och i svensk översättning i en volym i 
Tornedalica-serien (Wahlberg 1988). Kommentarerna till kvädena och redogörelsen 
för Keksi som bonde och skald svarar docent Erik Wahlberg för. Översättningen av 
nidvisan har Wahlberg gjort tillsammans med professor Tryggve Sköld. Kvädet om 
islossningen har översatts till svenska av professor Björn Collinder.

4. ”Neistenkangas har i motsats till Lund alltid tillhört Sverige”, blev svaret från den 
tornedalsfödde landshövdingen Ragnar Lassinantti, som vid ett besök i Lund av 
hotellreceptionisten fick frågan om inte Lassinanttis födelseort låg i Finland 
(Ragnar Lassinantti, personlig kommunikation).

5. Bergqvist blev biskop i det nyinrättade Luleå stift 1904. Tidigare hade Norrbotten 
och Västerbotten tillhört Härnösands stift (Elenius 2001, s. 189).

6. Inledarna var professor Els Oksaar, Hamburg, och fil.dr Tove Skutnabb-Kangas, 
Roskilde. Artikeln ifråga var Wande 1977.

7. En kort förteckning över komponenter i denna infrastruktur finns i Wande 1997, 
s. 156-157.

8. Det bör noteras att en av grundarna av STR-T var en tornedalsk tidnings- och 
radiojournalist.

9. Det blir de närmaste åren intressant att följa vilken betydelse varuhuskedjan 
IKEA:s etablering i Haparanda kan komma att få för språksituationen i 
Tornedalen. Etableringen i sig torde ha betydelse för hela Nordkalotten och 
Barentsregionen.

10. Samiska har sedan lång tid tillbaka en egen språkvårdsorganisation och ingår 
därför inte i Språkrådet. Däremot har teckenspråk tillkommit. Om bakgrunden till 
Språkrådets tillkomst, se SOU 2002:27 och SOU 2005:40.

11. Av en språksociologisk undersökning utförd av Uleåborgforskaren Laura Arola, 
framgår att ungdomar i finska Pello har en positivare attityd till meänkieli än 
ungdomar i Pajala. Resultat från undersökningen presenterades vid en nätverks- 
konferens för minoritetsforskare från Baltikum, Norden och västra Ryssland i 
Kangos (norr om Pajala) i februari år 2006.

12. Se också Elenius (2001, s. 134-144 och 188) om den tornedalske prästen och skol
inspektören P. O. Grapes uppfattningar i språkfrågan.) Varuhuskedjan IKEA:s 
etablering i Haparanda-Torneå hösten 2006 blir på sätt och vis en modern efter
följare i storformat till den Torneå marknad som fanns redan för 500-600 år 
sedan. Stormarknaden kommer att fånga upp en stor del av befolkningen på 
Nordkalotten och i Barentsregionen. Också språkligt kommer den framtida utveck
lingen att bli intressant att följa. Finskan kommer att få större betydelse och fler
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språkighet kommer sannolikt att utvecklas i större utsträckning än hittills. En 
intressant fråga blir om denna utveckling kommer att gälla främst för Haparanda- 
Torneå-regionen eller om också meänkielis ställning i kärnområdet Pajala kommer 
att påverkas.

13. Delvis kan den förändrade attityden ses som en konsekvens av den så kallade 
ministerresan till Tornedalen 1937. I denna studieresa deltog från svensk sida 
utrikesministern Rickard Sandler och ecklesiastikministern Arthur Engberg, från 
finsk sida utrikesministern Rickard Holsti och utbildningsministern Uuno Hannula, 
som var bördig från finska Tornedalen (Groth 1984, s. 238).

14. EBLUL = European Bureau For Lesser Used Languages, en ideell organisation för 
Europas ”gamla” minoritetsspråk, som numera fått viss officiell status bl.a. tack 
vare ekonomiska bidrag från EU.

15 ”ei se kannatte” = ”det lönar sig inte”.
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Lars Thomassons artikel, Jämtlandssamernas renbetesrätt - en strid om 
historieskrivningen, är en historisk genomgång av samernas kamp om 
renbetesrätten i konfrontation med statsmakt, ideologier, skogsbolag och nybyg
gare. Han beskriver / grunden en kulturkamp i vidaste mening från ett samiskt 
inifrånperspektiv. Synen på minoriteten samer var länge att de skulle dö ut, 
enligt naturens lag för lägre stående grupper. Renbeteslagarna 1886 och 1928 
ledde till en uppdelning av samerna i renskötande och icke renskötande, där 
de senare lämnades utanför lagregleringen, vilket fick till följd att de berövades 
sin samiska identitet. Lagstiftningen åstadkom också en inbördes splittring bland 
samerna. De renskötande samerna fick skydd för sin näring, men lagen ledde 
också till en hämmande detaljreglering genom det så kallade lappväsendet.
Med referens till Härjedalsprocessen 1990-2004 vädjar Thomasson om 
respekt för samerna i deras kamp för rättigheter och överlevnad.



Jämtlandssamernas renbetesrätt 
- en strid om historieskrivningen 
men i grunden en kulturkamp 
i vidaste mening

Samerna i Sverige var ännu bara för ett antal årtionden sedan helt beroende 
av statsmakternas beslut och åtgärder. Majoritetssamhället löste i regel 
samefrågorna som angelägenheter i första hand för sina egna förvaltnings
organ. Samernas medverkan bestod i att de i vissa fall måste ”höras”. Vad 
samerna då sa och tyckte, silades sedan på olika nivåer inom den administ
ration som omgav dem. Eller som det vid ett tillfälle kritiskt beskrevs i riks
dagen: ”Om lapparna hörts över förslagen, så är det ändå ämbetsmännens 
åsikter men icke lapparnas, som kommit till synes.”1

Myndigheternas och allmänhetens intresse för samerna har i stort enbart 
fokuserats på de renskötande samerna - ”de riktiga samerna”, som det 
ibland hette. Kring dem har också lagstiftningen dragit en markerande 
gräns, som berövat majoriteten av samerna rätten till sådana näringar som 
jakt och fiske, för övrigt de äldsta samiska näringsfången och tidigare utöva
de utan några ”samiska restriktioner” av flertalet samer. Lagstiftningen 
delade in den samiska folkgruppen i renskötande, med alla naturaförmåner 
inom renbetesmarkerna, och icke-renskötande utan några sådana, och gav 
därmed också upphov till ett slags inomsamisk klassgräns med på sina håll 
starka slitningar mellan olika samegrupper som följd.2

Den officiella synen var länge att de renskötande samerna måste leva 
som nomader för att vara riktiga samer, och som sådana måste de skyddas 
mot kontakter och beröringar med ”vår tids kultur”. Kåtan skulle vara enda 
bostad, och samebarnen inte klemas bort i fasta skolor, för där lades oftast 
grunden till deras senare ”håglöshet för nomadlivets strävsamma och på 
bekvämligheter fattiga liv”. Och samernas bostadsförhållanden tilläts där
för på sina håll uppnå ren misär, innan man under 1950- och 1960-talen 
(med början i Jämtland-Härjedalen) accepterade ett nytt synsätt och tog 
krafttag för att avskaffa den bostadsslum som rådde, och ersätta den med 
ett tidsenligt boende.
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Renskötselns
intresseområden

Ił retrunt mark 
Vinterbetesland 
Utanför åretruntmark, 
mörk ton anger vissa 
särskilt viktiga områden

Delkarta i huvudsak byggd på
samebyarnas redovisning
inför Planverkets rapport 1978:44, del 5.
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Samer med en tidigare negativ särställning

Samerna i Jämtland-Härjedalen hade länge en särställning i förhållande till 
övriga samegrupper i Sverige. De hade tidigt en mera utsatt position än 
övriga samer, ett slags undantagsställning, och var också mer segregerade 
från det övriga samhället. De var i nära två århundraden (fram till 1942) 
sammanförda i egna så kallade lappförsamlingar, utan motsvarighet för 
samerna i övrigt. Det blev något som för dem länge kom att både för
hindra mantalsskrivning och fördröja rösträtten. Staten svarade nästan 
lika länge genom lappförsamlingarna för den barnavård och socialvård, 
som ännu benämndes fattigvård, men som för samerna i Norrbottens och 
Västerbottens län var ett kommunalt ansvar. Renskötseln stod under 
kontroll av en särskild statlig administration, det så kallade lappväsendet, 
med starkare markerad kontroll i söder än i norr. Lappväsendet togs bort 
som otidsenligt först i samband med den senaste rennäringslagen 1971.

Samebarnen var intill skolreformen 1962 hänvisade till den statliga 
nomadskolan (numera sameskolan) med från början lägre bildningsmål än 
för skolväsendet i övrigt. Intill 1920-talets slut var de renskötande samerna 
befriade från skatt för inkomst av renskötsel och in i sen tid också befriade 
från värnplikt under fredstid.

Nomadskolan i Glen i Oviksfjällen något 
år under 1920-talet.

Samebarnen på småskolestadiet under
visades i så kallade vistesskolor (i kåtor 
vid något sameviste) så nära samernas 
vardagsliv som möjligt enligt målsätt
ningen "att undervisningen inte avvän
jer barnen från nomadlivet" (1913 års 
nomadskolereform).

Läraren här är själv same, Naemi 
Larsson från Offerdals sameby.

Foto Nils Thomasson.
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Detta innebar, att jämtlandssamerna länge kom att stå utanför såväl för
samlingarnas som kommunernas gemenskap och sociala liv. Det främjade 
inte någon intressegemenskap men bidrog till att fjärma folkgrupperna från 
varandra. ”Lapparna äro icke till någon stor nytta för den kommun, där de 
äro bosatta” hette det till exempel i ett yttrande från Frostviken, när den 
samiska fattigvården skulle kommunaliseras på 1920-talet, och i ett annat 
från Tännäs i Härjedalen, att ”lapparna alltjämt betraktas som inkräktare 
med vilka man ej känner någon större samhörighet”. Lappförsamlingarna 
hade inte heller vare sig kyrkoråd eller kyrkostämma.3

Samtidigt som samerna i Jämtland-Härjedalen var utsatta för större 
kulturpåverkan utifrån än till exempel samerna i de två nordligaste länen, 
slog också samhällets motstånd mot ”en samekultur i tiden” (det vill säga 
att också samerna ville följa med i samhällsutvecklingen) hårdare mot 
dem.

Samer vars gamla hemortsrätt ofta ifrågasatts
Samernas ålder i Jämtland-Härjedalen har då och då blivit ifrågasatt. I 
äldre historieskrivning hävdade man att det funnits samer i de här land
skapen samt längre söderut långt tillbaka i tiden. Här har också talats om 
Jämtlands lappmark, även om den inte utmärktes på kartan eller begreppet 
fick samma ekonomisk-administrativa innebörd som de nordligaste 
lappmarkerna. I förarbetena till den första renbeteslagen 1886 heter det 
emellertid om samerna i Jämtland-Härjedalen, att de ”hafva derinom 
uppehållit sig och idkat renskötsel lika länge som i de nordligare delarne af 
Sverige”.4

Men mot 1800-talets slut lanserades ett slags invandringsteori, som fick 
genomslag, att det nog funnits samer i de övre delarna av Ströms vattudal 
(Frostviksfjällen) i norra Jämtland redan under vikingatid (800-1000 e.Kr.) 
och att samer efter hand sökt sig söderut och påträffats i det övriga 
Jämtland och Härjedalen först under 1500- och 1600-talen. Den uppfatt
ningen har också åberopats mot samerna i marktvister både här och i Norge 
för att försvaga deras rättsanspråk. Man kan befara, hävdar en forskare i 
det sammanhanget, att invandringsteorien hade vissa rötter i de national- 
romantiska strömningarna vid den tid då de lanserades. För den svenska 
nationalstaten behövde uppenbarligen ”sanktioneras inte bara av Gud utan 
också av historien”.5
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Samebyarna

Karta över samebyarna i Jämtlands län och 
deras "åretruntmarker" (dvs. i första hand förvår-, 
sommar- och höstbeten) inom renbetesfjällen. 
(Sameby = ett geografiskt renbetesområde och 
den samfällighet de samer som bedriver renskötsel 
där utgör, som juridisk person ett slags ekonomisk 
förening.)

Några av sambyarna har numera antagit samiska 
benämningar.
(Tidigare benämning inom parentes.)

1. Frostvikens norra
2. Ohredahke (Frostvikens mellersta)
3. Raedtievaerie (Frostvikens södra)
4. Jingevaerie (Flotagen)
5. Jovnevaerie (Offerdal)
6. Njaarke (Sösjö)
7. Kall
8. Flandölsdalen
9. Tåssåsen

10. Mittådalen
11. Ruvhten Sijte (Tännäs)

Tillkommer Idre sameby i Dalarna.
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Nyare arkeologisk, språkvetenskaplig och annan tvärvetenskaplig forsk
ning hävdar nu förekomsten av samer långt tidigare i Jämtland-Härjedalen 
och längre söderut liksom i motsvarande områden i Norge. Den nyare forsk
ningen håller således på att återupprätta den tidigare uppfattningen hos 
forskare och historiker, men nu på säkrare grund än tidigare. Viktigare än 
vem som först befolkade eller utnyttjade markerna måste dock vara att 
också samer funnits i de här trakterna så länge, att de har en gammal 
hemortsrätt även i den här delen av Såpmi.

Ett renskötselområde utan buffertzoner mot 
omgivande näringsintressen
I Jämtlands län utgör i stort hela fjällregionen renskötselområde utom 
ett par mindre områden i Are och i Hotagen, där fjällkedjan skärs av 
genom markerade dalgångar över landryggen mot Norge. Området 
benämns renbetesfjällen (vars kärna är de gamla skattefjallen) och nyttjas 
för renskötsel, jakt och fiske året om eller i första hand under vår, sommar 
och höst, medan vinterbetningen av renarna sker på kronomark eller enskil
das marker utanför renbetesfjällen, med sedvanerätt på så kallade sedvane- 
land.

Men staten hade försummat samernas behov av renbetesmark i samband 
med det tidiga 1800-talets avvittring, då stora markområden övergick från 
staten till enskilda hemmansbildningar utan hänsyn till att samerna haft 
renbeten på den jord som avvittrades. Den kommitté som förberedde den 
första renbeteslagstiftningen 1886 konstaterade att ”det som förut vid afvitt- 
ringen blifvit gjordt, kunde derigenom inte göras ogjordt”. Läget i södra 
Jämtland och Härjedalen beskrivs också av den första lappfogden Adolf 
Suwe i hans årsberättelse 1885 på följande sätt: ”En blick på kartan visar 
obestridligen huru lapparnas intressen nästan öfverallt gifvits till spillo. De 
hafva blifvit trängda åt sidan till fjällen, då bönder och nybyggare tillagts 
hufvudsakligen all gräsbärande mark och med sina egor framtränga så 
långt möjligt mellan de egentliga fjällbeteslanden å ömse sidor”.6

Att skattefj allen och omgivande hemman direkt gränsade till varandra 
medförde tidvis stora problem. Särskilt vår och höst måste samerna vara 
med sina renar så nära de bofastas slåtterängar, fäbodar och till och med 
åkrar och ängar, att det var nästan omöjligt att hålla renarna borta från 
dem. Samerna krävdes på ersättningar för åverkan på växande gröda och
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ungskog, men framför allt på hö i hässjor och stackar från utängsslåtter, 
som i allmänhet inte kunde forslas hem förrän marken frusit till om hösten. 
Inom fjälljordbruket spelade boskapsskötseln med ett långt utvecklat fäbod
väsende en stor roll, och renlaven användes också som stödfoder åt krea
turen. Bönderna var för övrigt noga med att tala om kreatursmossa i stället 
för renlav. Samernas renskötsel och böndernas fäboddrift var med andra 
ord beroende av samma marker.

Renar på Åresjöns is nedanför 
byn Lien omkring 1920. Det här 
var ingen ovanlig syn i Åre, trots 
en begynnande storturism där, 
utan tillhörde den årsrytm man 
sedan gammalt var van vid. 
Renarna betade då på sedvane- 
marker, som nu är helt exploate
rade för turistisk verksamhet i stor 
skala.

Foto Nils Thomasson. Jämtlands 
läns museum.

Kulturkampen i Härjedalen
"Kulturkampen i Härjedalen” är det uttryck författaren Gustaf af Geijerstam 
använde om de intressekonflikter som tidigt uppstod i västra Härjedalen. 
Den fördes enligt honom mellan å ena sidan ”en nomadstam, hvilken anser 
sig ha och i sjelfva verket också har rätt till fjällen och dess angränsande 
trakter” och å andra sidan ”en bofast befolkning som sida vid sida med 
lapparna kämpa för att aftvinga den hårda naturen ett njuggt underhåll och 
samtidigt bryta bygd inom den förut ouppodlade vildmarken”.7 Mer konkret 
handlade det närmast om konflikter mellan patronen William Farup på 
Ljusnedals bruk, som omfattade cirka nio kvadratmil, och till vilket Lillfjället
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och Anåfjället tidigare avvittrats, och samerna på Mittåsdals, Skärvagsdals 
och Tranris gamla skattefjäll, men också mellan bönder, som vid den här 
tiden ägde renar i vård hos samerna och markägare utan renar.

De yttre betingelserna var dåliga. Markerna för renskötsel och jordbruk 
gick in i varandra. Renar översvämmade brukets marker. Många renar var 
omärkta, och det hade till följd att om det blev skador på böndernas mar
ker så kunde ingen ställas till svars, liksom att det inte heller fanns någon 
målsägande, om renar olagligen sköts ner. Så skedde på bruktes marker, och 
kronolänsmannen J.A. Ling tvekade inte att (1891) rapportera till landshöv
dingen, att Farup inte bara var anstiftaren till nedskjutningarna, utan ”helt 
och hållet leder” jakten på renarna.8

Att markägarna började skjuta ner renar fick stor uppmärksamhet i 
Jämtlandspressen, som fylldes med nyheter och debattinlägg9, och 
Stockholmspressen förmedlade nyheterna vidare. I Dagens Nyheter gjorde af 
Geijerstam 1890 en artikelserie, som också gavs ut i bokform under titeln 
”Kulturkampen i Härjedalen”. Han tog i stort sett Farups parti. På samernas 
sida ställde sig däremot Jonas Stadling, skriftställare och debattör med 
Aftonbladet som sin plattform. Han skrädde inte orden och använde uttryck 
som ”våldsgärningar”, ”lappfiender” och ”utrotningskrig”.10 Östersunds- 
Posten ansåg i en ledare 10 mars 1891 det vara statens plikt att ”förebygga 
det förnedrande och upprörande skådespelet”, i synnerhet som man ”från 
deras sida, hos hvilken styrkan ligger och hos hvilken humaniteten borde 
ligga, griper till våld af det råaste slag”.

Störst genomslag för samernas sak fick nog konstnären Johan Tirén 
genom sin stora oljemålning Lappar tillvaratagande skjutna renar (1892). 
Den skänktes till Nationalmuseum av en grupp riksdagsmän under Claes 
Adelskiölds ledning och hängdes genast upp i riksdagshuset, där den väck
te berättigad uppmärksamhet. Vad som hände i Härjedalen blev också ett 
riksintresse på så sätt att det togs upp i riksdagen, första gången 1878, då 
Adolf Hedin motionerade om, som han uttryckte sig, ”Jemtlands läns lapp
befolknings nödställda belägenhet”.11

Den tidigaste renbeteslagstiftningen vill skapa 
ordning och reda
Till 1886 års riksdag lämnade regeringen en proposition med förslag till ”lag 
angående de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige”, vilket resulterade
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Johan Tiréns målning Lappar tillvaratagande skjutna renar (1892). Gustaf Näsström karakteriserade 
tavlan som ett stycke socialt måleri med tendensen klart riktad mot den bofasta befolkningens över
grepp (Jämten 1935). För Carl Göran Ekerwald framställer Tirén samerna som civiliserade och offer för 
ett barbari (Jämten 1954). Men det fanns också en annan kritik. I Jämtlands Allehanda fick konstnären 
19/9 1892 det rådet, "att även måla och utställa en pangdang, föreställande några tomma höhässjor, 
några utsvultna magra kor samt i bakgrunden en trasig bondhustru på en snödrifna, omgifven af några 
halfnakna ungar. Det skulle troligen bli ett lika gripande stycke det ock”.

Foto Jämtlands läns museum.

i den första renbeteslagen. Även om lagen avsåg renskötseln i Sverige i dess 
helhet kom förhållandena i Jämtland-Härjedalen att dominera lagstiftnings
arbetet.12

Regeringen konstaterade att de områden - skattefjällen - som närmare 
avgränsats genom kungligt brev 20 april 1841 ”angående bestämmande af 
säkre gränser för lappallmogens i Jämtlands län renbetestrakter” inte gav 
samerna tillräckligt utrymme.13 Lagen skulle därför ge samerna rätt att under 
vinterhalvåret (oktober-april) nyttja de vinterbetesmarker utanför skatte- 
fjällen som de tidigare gjort av gammal sedvana.
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Förslaget hade mött kraftigt motstånd från KB (Kungl. Majrts 
Befallningshavande) i Jämtlands län (landshövdingen John Ericson) och från 
vissa fjällkommuner, som ifrågasatte sedvanerätten. KB medgav att skatte- 
fjällen inte var riktigt ändamålsenliga och borde utvidgas, men yrkade om 
sedvanerätten, att länets ”laglydige och trogne undersåtar inte skulle utsät
tas för ett så lika oförtjänt som våldsamt ingrepp i deras i lag dem tillför
säkrade fria disposition öfver deras skattehemman”.14

Justitieministern Nils von Steuern klargjorde dock 1886 tydligt regering
ens uppfattning, att samernas vinterflyttningar på de trakter som de dittills 
besökt måste vara ”icke blott ett af den bofasta befolkningen tåldt intrång 
utan en verklig rätt, äfven om det inte funnits något uttryckligt lagligt stöd 
för en sådan rätt”.15 (Majoriteten inom Högsta domstolen hade vid lagråds- 
remissen dock ifrågasatt den rättsliga grunden för förslaget såsom kränk
ande den bofasta befolkningens ägande- och besittningsrätt.)

Det särskilda utskottet fäste i sin tur uppmärksamheten på att staten vid 
avvittringen i Jämtlands län försummat att göra samma förbehåll som inom 
Norr- och Västerbottens läns lappmarker, nämligen att lapparna även efter 
avvittringen hade rätt att nyttja renbete ”utom det dem tilldelade område”. 
Avvittringen hade ”kringskurit området för lappen, så att det blifvit mindre 
än det nödvändiga”, och de bofasta som därigenom fått uppfattningen att 
”lappen icke eger någon rätt till vinterflyttningen”, hade börjat bestrida 
denna rätt. Men, fortsatte utskottet, ”inte har sjelfva rätten genom bestrid
andet kunnat blifva mindre än den i och för sig var”. Och hade rätten bör
jat bestridas ”måste den genom positiv lag åter bringas till giltighet”.16

Landshövdingen John Ericson och patronen William Farup var bägge 
ledamöter av riksdagen. Farup hade reserverat sig mot kommittébetänkan
det och Ericson mot utskottsutlåtande!. Den senare yrkade att Jämtlands län 
skulle undantas från den föreslagna lagen och få sina renbetesförhållanden 
ordnade i en särskild lag först sedan skattefjällens gränser utvidgats.17

... "ett krig på lif och död" ...

I riksdagsdebatten kunde tydligen vad som helst sägas om samerna. Om sed
vanerätten upphöjdes till lag, skulle det enligt landshövdingen i Jämtlands 
län ”bli ett krig på lif och död”. Ty det ligger i sakens natur att ”lappens 
uppträdande är något helt annat, när han icke har någon rätt”. Lands
hövdingen ironiserade också över vandringar som var ”nödiga” och sådana
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som var onödiga. Som onödiga för renskötseln tyckte han Frostviken- 
samernas flyttningar till kusten var - ”för ro skull eller i helt andra syften. 
Där göra de affärer, sälja skidor och lappskor, träffa folk, köra städernas 
damer i ackjor och så vidare”.18

Lika lite som John Ericson fick William Farup gehör för sina motargu
ment. Om samerna hade sedvanerätt - sed eller osed - raljerade han, behöv
des ju ingen lagstiftning. Och för att åskådliggöra för riksdagen vad det 
handlade om frågade han som en jämförelse med samernas sedvanerätt på 
böndernas marker ”hvad Stockholms rike män och husägare månde säga, 
om man ville advocera (tillåta) samhällets olycksbarn (!) rättighet att få 
vistas i deras öfverflödiga och tidtals obegagnade lägenheter”.19

Men regeringen stod fast. Justitieministern vidhöll de två grundsatser 
lagförslaget enligt hans meningen vilade på, nämligen lapparnes uteslutande 
rätt till fjällregionen och deras sedvanerätt att vissa tider besöka andra 
trakter, men medgav att det kunde vara lämpligt att senarelägga lagens 
ikraftträdande i Jämtlands län så att en utvidgning av skattefjällen (för 
tillräckliga vår- och höstbeten) först skulle kunna vidtas. Så skedde också. 
1886 års renbeteslag trädde i kraft 1887, men i Jämtlands län först 1889. 
Men lagen preciserade inte omfattningen av vinterbetesmarkerna. Det 
gjorde inte heller de tre efterföljande lagarna 1898, 1928 och 1971.

Försöken att i någon mån rätta till 
vad som tidigare brustit
Enligt kungligt brev 1888-89 och åren därefter inköpte staten hemman 
inom hela Jämtlands län för att utöka skattefjällen i nödig utsträckning. Det 
största inköpet kom att gälla Ljusnedals bruk efter Farups död 1893. 
Samtidigt myntades begreppet ”de jämtländska renbetesfjällen” som 
benämning på såväl de gamla skattefjällen som de så kallade utvidgnings- 
hemman som nu lades till dem. Enstaka fastighetsköp ägde rum också under 
de första årtiondena av 1900-talet, det senaste 1944. Den inköpta marken 
utgjorde cirka en femtedel av renbetesfjällens totala areal (som var över 
1 miljon hektar) och mer än hälften låg i västra Flärjedalen.

Flera av de tidigare markägarna fick fortsätta att bruka sin egen jord 
men nu som statens arrendatorer. Några hade under ett outtalat expropria- 
tionshot känt sig pressade till försäljning. Det var inget bra utgångsläge för 
framtida samförstånd.
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Sedvanerättsfrågan lika infekterad också 
under hela 1890-talet

Länsstyrelsen i Jämtlands län hade tydligen svårt att komma över att riks
dagen lagfäste sedvanerätten. I KB:s femårsberättelse 1886-90 ges näm
ligen 1886 års renbeteslag skulden för de försämrade förhållandena. 
”Lappen uppträdde nu öfvermodigt och gaf ingen synnerlig akt på den 
skada hans djur förorsakade”, samtidigt som det så att säga låg i sakens 
natur att de bofasta - ”sedan osämjan väl kommit igång” - beredde samer- 
na obehag och förluster. Även i den efterföljande femårsberättelsen talades 
det om vårdslöshet från lapparnas sida i vården av deras hjordar. Och KB 
överlämnade i augusti 1892 förslag till en ny renbeteslag. I det förutsattes 
att sedvanerätten togs bort och att samerna hänvisades till renbetesfjällen 
året om.20

Regeringen tog ingen ställning till en särskild lagstiftning för renskötseln 
i Jämtlands län eller till sedvanerätten där, förrän en ny utredningsomgång 
hunnit genomföras. Regeringen utsåg i april 1895 den så kallade lapplags- 
kommittén under ledning av först landshövdingen i Jämtlands län, John 
Ericson, och efter dennes död, den tidigare justitieministern Nils von 
Steuern. Uppgiften var att revidera 1886 års lag och att ta ställning till 
behovet av en särskild renbeteslagstiftning för Jämtlands län.

Vid kommitténs möten med samer och bofasta uppgav samerna i 
Härjedalen att de även efter inköpet av Ljusnedals bruk brukade vinter- 
flytta enligt gammal sedvana. De hävdade också att lagen ”såväl af ortens 
sansade befolkning som öfver hela vårt land vunnit allmänt bifall”. Socken
ombuden menade däremot att de föreslagna inköpen skulle ge tillräckligt 
renbete året om.21

Frostvikensamerna ansåg sig inte kunna inskränka sina långa flytt
ningar, som vid den här tiden gick ner till Östersjökusten, eftersom trakter
na nära renbetesfjällen i motsats till kustlandet var fattiga på renmossa. 
Sockenföreträdarna ansåg - i motsats till vad som framfördes i Härjedalen 
- att samernas vinterflyttningar borde såsom oundgängligen nödvändiga 
förbehållas dem i lag.21

Från Offerdal meddelades i ett protokollsutdrag från kommunalstäm
man, att stämman ej utsett något ombud vid kommitténs sammanträde men 
att den ville vitsorda att det städse mellan lapparna och den bofasta befolk
ningen i socknen rått ett gott förhållande, och att om någon part gjort 
någon skada, så hade den ersatts.21
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Även andra socknar hörde av sig skriftligen. Från Alanäs och Ström 
hävdades att sedvanerätten borde upphöra. ”För lapparna tycks det vara 
omöjligt att under vintern vistas inom de för dem avsatta land” heter det 
från Alanäs, ”men renarna kunna nog vistas där”. Vinterflyttningarna ner 
mot kusten och städerna (Fiärnösand, Sundsvall) sägs vara ”för lapparne 
sjelfva ett nöje, men för rename mera en plåga”. Vården av renarna uppges 
också ha minskat efter tillkomsten av 1886 års lag.21

Skarp kritik mot samerna riktades också i en skrivelse från Åre genom 
förre riksdagsmannen Gunnar Eriksson. Inga tvister har förekommit som i 
västra Härjedalen, men renskadorna har genom 1886 års lag förvisso ökat. 
För med lagfästandet av sedvanerätten ”influerades lappen i en tro som växt 
till övermod att han med denna sedvanerätt i sin hand kunde med sin 
boskap husera var som helst och hur som helst”.21

För Frostvikensamernas del var också det sammanträde kommittén höll 
med den jordbrukande befolkningen i Västernorrlands län (i Sollefteå i 
augusti 1895) av viss betydelse. Landshövdingen G. Ryding upplyste om att 
han under de femton år han innehaft sitt ämbete inte haft anledning hand
lägga något mål rörande samer. Han hade under sina många ämbetsresor 
heller aldrig hört några klagomål mot dem, utan tvärtemot alltid erfarit att 
de var välkomna på de trakter de besökt.21

Missbruk kan inte ogiltigförklara sedvanerätten
Lapplagskommittén konstaterade i sitt betänkande att vad som tidigare 
utretts om renbetesfjällen i Jämtlands län och vinterflyttningarna utanför 
dessa i allt väsentligt var korrekt och tillförlitligt.21

Kommittén medgav att lagfästandet av sedvanerätten kunde ha bidragit 
till misshälligheterna i Jämtlands län, men att det vore att gå för långt om 
man gav sedvanerätten skulden. Att samerna under intryck av att de har 
lagens skydd ”icke förmår tillegna sig den sans och måtta som den nya 
rättighetens grannlaga utöfvande tager i anspråk, kan ej vara oväntadt, helst 
då denna befolkning icke befinner sig på en högre utvecklingsgrad än den 
lapska” tillåter sig dock kommittén att skriva. Men den tar därefter klar 
ställning: ”1 alla händelser kan den omständigheten, att rättigheten blifvit 
missbrukad, icke utgöra giltig anledning till dess upphäfvande”.

Kommittén ville inte heller gå med på något alternativ med avtal mellan 
samer och markägare, och avvisade också tanken på inköp av så mycket
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mark, att det täckte åretruntbehovet. Det vore att till utmark förvandla vid
sträckta redan odlade bygder och dessutom oförsvarligt från nationaleko
nomisk synpunkt. Utvidgningen av renbetesfjällen hade för övrigt visat sig 
ha goda följder i förhållandet mellan samer och bofasta.

I den känsliga frågan om renar som blivit kvar på vinterlanden skulle få 
dödas eller ej menade kommittén att det borde få ske, men bara genom 
myndighets försorg. Om det ansetts nödvändigt att tvinga de bofasta att ta 
emot renar på sina marker viss tid av året, så krävdes det också att de på 
annan tid skulle slippa renar där. Men i en reservation hävdade kommitté
ordföranden att de bofasta egentligen inte kunde kräva att få ha sina 
marker helt renfria. Det var samerna, inte de bofasta som ”ursprungligen 
befolkat och förfogat öfver de bygder” som det här var fråga om, och ”det 
är lappen som i sin från början oinskränkta rätt att der uppehålla sig med 
sina renar som lidit intrång”. När därför lagstiftaren legaliserat sedvane- 
rätten var det ”icke för att utvidga lappens rättigheter genom att pålägga 
den bofaste en förut okänd tunga, utan för att rädda åt lappen så mycket 
af hans fordna rättigheter, som är nödvändigt för hans existens som 
nomad”.

Både regering och riksdag följde i allt väsentligt kommittéförslaget. Det 
blev ingen ändring i fråga om vinterbetestiden och inte heller någon rättig
het att döda renar som dröjt sig kvar utanför renbetesfjällen med undantag 
för sådana som ”utan att stå under någons hägn år efter år fortlefver i trak
ten och förorsakar de bofasta skada”.22

Det lagutskott som behandlade propositionen till ny renbeteslag ”ansåg 
det som en grannlaga uppgift att afväga och jemka mellan två så skiljaktiga 
näringar som jordbruket och renskötseln och som närmast ogörligt att 
undanröja eller råda bot mot alla slitningar och svårigheter som kunde 
tänkas uppstå”.23

"Lappen bör ske rätt, han må vara ond eller god!"

I riksdagen böljade debatten kring sedvanerättstiden, hur bönderna skulle 
skydda sitt foder och samerna hålla renarna borta från det, om ersättnings
skyldigheten skulle vara beroende av ”grov vårdslöshet” eller enbart 
”vårdslöshet” etcetera. Men debatten kom - liksom många gånger senare i 
fråga om samerna - att också få ett slags ”exotisk-mytisk karaktär”. Jag har 
mottagit lapparnas böner om hjälp, sa till exempel ledamoten Lars Berg i
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Första kammaren. ”De hafva sagt mig detta egendomliga, men ytterst 
intelligenta och mediterande folk: ”Vi hafva icke någon målsman hos stats
makterna. Helsa därför Konungen, när ni kommer till Stockholm, och be 
honom hjälpa oss med sin mäktiga arm, att vi få behålla så mycket för 
nybyggarnes och hemmansegarnes påträngande, att vi kunna lefva och dö i 
detta land, som vi älska så högt”.24

Det var lätt att slå på känslosträngar tyckte friherren Robert von 
Kraemer. ”Men det är nu en gång så här i världen, att den lägre kulturen så 
småningom skall duka under för den högre. Det är af vida större vikt 
för vårt land, att den bofasta befolkningen deruppe ökas, än att en i 
alla fall utdöende lappbefolkning något litet längre bevaras”. Men leda
moten Axel Cederberg ville inte som vissa andra ”inlåta sig på någon 
vidlyftig utläggning om lapparnas lif och hurudan lappen är. Hurudan 
han är, sa han, ”betyder intet för mig. Honom bör ske rätt, han må vara god 
eller icke”.24

Andra tidiga riksdagsbeslut
som gav samernas renskötsel dess karaktär
Renbeteslagen 1886 följdes av en ny redan 1898. Den var närmast en revi
dering av den första lagen. Som mera självständig och i nya frågor princi
piellt avgörande var den därpå följande, 1928 års renbeteslag. Den här äldre 
lagstiftningen lade också grunden till ett omfattande myndighetsstyre, utfor
mat i det så kallade lappväsendet, som passiverade samerna och allvarligt 
fördröjde den utveckling mot självansvar och delaktighet som genom demo
kratiska processer i övrigt växte fram på andra samhällsområden. Först den 
fjärde lagen, den nu gällande 1971 års rennäringslag, präglas av en ny tids 
uppfattningar och synsätt i fråga om medinflytande och självstyre.

De enskilda samernas rätt till olika skattefjäll ”kollektiviserades” 1886 
till en gemensam rätt för samerna genom att renbetesfjällen delades in i 
lappbyar.25 De räntor (skatter) som fastställts för varje skattefjäll och de 
inrymningsbrev som utfärdats för enskilda samer drogs samtidigt in. När 
”lappräntan” upphörde, ville många jämtlandssamer ändå betala räntorna 
i tron att de därmed fick bättre rätt till fjällen, och de ville ogärna lämna 
ifrån sig sina inrymningsbrev (”skattepapper”), när dessa krävdes igen.26

För varje lappby föreskrevs en ordningsman, med dubbla lojaliteter, vald 
av lappbyn men med tjänstemans ställning, förordnad av och underställd
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länsstyrelsen. Med 1 898 års lag följde också särskilda byordningar, utfär
dade av länsstyrelsen, med föreskrifter som i några avseenden närmade sig 
rena exercisreglementet. I en tidig byordning för Ovikens lappby hette det 
till exempel att då renarna är samlade i en hjord ”skola för h var je dygn fin
nas tolf renvaktare, sex å dagen och sex å natten, hvilkas göromål skall dem 
emellan delas sålunda, att tre skola bevaka hjorden och tre hafva till upp
gift att uppsöka och återföra möjligen kringströvande renar”.27

Till lagstiftningen hörde tidigt också en renmärkeslag med skyldighet för 
varje renägare att märka sina renar med ett av häradsrätten fastställt ren
märke. Rätten för andra än samer att äga renar togs för jämtlandssamernas 
del också bort genom 1898 års lag.

Nya turer kring frågan
om samernas bruk av vinterbetesland
1919 års lappkommitté som tillsattes efter regeringens nederlag i ”lapp
frågan” vid 1917 års riksdag (renskötande samer skulle tvingas leva som 
nomader) och den samiska opinionen vid det första samiska landsmötet i 
Östersund 1918, lät genom lappfogden Abraham Staaff utreda jämtlands
samernas vinterflyttningar. Kommittén ansåg en sådan utredning av grund
läggande betydelse för framtiden.

Staaff konstaterade att de långa flyttningarna ner mot kusten i stort sett 
upphört vid tiden för hans utredning och att man inte längre flyttade utan
för länsgränsen. Hans sammanfattande åsikt blev också att jämtlands- 
samerna ej kunnat driva någon renskötsel om de inte under vintrarna fått 
nyttja enskildas marker.28

Om vissa trakter gäller det, understryker 1919 års lappkommitté i sitt 
betänkande (SOU 1923:51), att de regelbundet besöks av samerna, medan 
andra åter - särskilt sådana som ligger längre bort från fjällen - bara upp
söks då renarnas behov inte kan tillgodoses på närmare håll. Det kan 
således gå lång tid mellan besöken på särskilda platser. Sedvanerätten som 
grundar sig mindre på lapparnas vilja än renarnas behov av föda får därför 
inte utan vidare betraktas som upphävd, därför att en längre tid förflutit 
mellan lapparnas besök. Men några gränser för sedvanerättens geografiska 
utsträckning hade kommittén bara ungefärligt kunnat ange.29 I den nya 
renbeteslag som riksdagen antog 1928 bekräftades den tidigare lagfästa 
vinterbetningen av renar utanför renbetesfjällen.

72 Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr



Lars Larsson Kråik med hustrun Anna Brita på rekognosering i "renskogen" (i Handölsfjällen) någon 
gång under 1920-talet. Det praktiska samarbetet inom renskötseln mellan man och kvinna hörde vid 
den här tiden ännu till. Bägge bär gevär, eftersom rovdjursplågan för renarna den här tiden var svår.

Kråik var född i ett sameviste vid Kultsjön i Vilhelmina och flyttade i unga år till Frostviken som rensköta
re hos Mattias Andersson. Han gifte sig med dennes syster Anna Brita. Vigseln ägde rum i Selångers 
kyrka i Medelpad, när familjen Andersson hade sina renar på vinterbete i de trakterna.

Som egen husbonde fick Kråik stor framgång i sin renskötsel. När utrymmet på Orrnäs fjäll blev för 
trångt, tog han 1916 fjällen kring Handöl i västligaste Jämtland i besittning, där man nu kunde ta emot 
nya renar efter utslaktning av förvildade renar i den tidigare Åre-Storsjö lappby.

Foto Nils Thomasson. Jämtlands läns museum.

Vid en överläggning som lappkommittén hållit med samer och bofasta i 
västra Härjedalen sommaren 1920 hade riksdagsmannen Ingebrikt Bergman 
i Tännäs hävdat, att samerna enligt hans mening inte hade någon sedvane- 
rätt vare sig i Härjedalen eller i västra Jämtland. Att samerna på grund av 
den nya renbeteskonventionen med Norge 1919 inte längre fick komma in 
i Norge, var ett bevis på det. Han hade också sagt, att fick de bofasta inte 
släppa sina kreatur på lapparnas mark, så fordrade konsekvensen att 
lapparna inte heller skulle få komma in på de bofastas ägor. Det var för 
övrigt orimligt hade han tyckt, att de bofasta inte fick hålla renar på sina 
egna marker, medan lapparna hade rätt att under sju månader om året 
släppa sina renar på enskildas marker.30
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Förändrade renskötselmetoder och
ändrade förutsättningar försvårar förhållandena

Fram till 1920-talet förekom bland jämtlandssamerna en mer eller mindre 
så kallad intensiv renskötsel, kännetecknad av att renarna hölls i mindre 
hjordar, att de var rätt så tama, att man mjölkade vajorna och kunde använ
da renen som både drag- och lastdjur samt att samerna ”levde nära renar
na”. Det är därför ett stort steg mellan den intensiva renskötseln, när den 
var som mest typisk, och dagens stordrift (extensiv renskötsel), där renarna 
vant sig mera vid bullret från helikoptern, skotrarna och motorcyklarna än 
tidigare vid människornas röster och hundarnas skall.

De yttre förhållandena kan variera starkt mellan olika samebyar (till
gången till eller frånvaron av naturliga gränser, tillräckliga ”buffert
områden” mot andra markintressenter, graden av exploateringar av varier
ande art i renskötselområdena etcetera). Men också ”inre förhållanden” 
kan skilja sig åt. (Sammansättningen av renskötselföretag, om samebyn 
omfattar en enda familj eller en släkt med starkt gemensamt intresse eller 
flera näringsutövare utan större intressegemenskap, kanske till och med i 
konkurrens eller annan motsättning mot varandra, hur renägandet fördelar 
sig mellan större och mindre renägare etcetera.)

Hur renskötseln ska bedrivas och sedvanerätten fungera 
blir till slut riktiga långbänkar
Samerna i Härjedalen och södra Jämtland tycks ha haft de svåraste proble
men att handskas med. Just i Härjedalen hade man under årtiondena kring 
förra sekelskiftet en nedgångsperiod med bland annat förvildade renar, 
något som krävde en radikal utslaktning och ett successivt ersättande med 
nya renar.

Under 1930-talet och följande årtionden avlöser utredningarna varandra 
kring vad som uppfattas som renskötselns problem och med ”en bättre ren
skötsel” som målsättning. Länsstyrelsen i Jämtlands län redovisade en 
”Jämtlandsutredning” 1940, med åtgärder som det hette ”inom överskådlig 
tid”. Länsstyrelsen ansåg det förödande om sedvanerätten skulle under
kännas, ”eller lapparna låta sig skrämmas bort från att använda sin sed- 
vanerätt.31

Men begreppet ”inom överskådlig tid” blev kort. Regeringen uppdrog
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9 april 1948 åt landshövdingen Bertil Fallenius i Blekinge att utreda ren
skötselförhållandena i Jämtlands län, där ordningen i vissa samebyar, enligt 
utredningsdirektiven, syntes delvis vara stadd i upplösning. Renar från olika 
samebyar har sammanblandats till stora och ohanterliga hjordar, heter det, 
vilket medfört risk för renarnas förvildning och ökad skadegörelse. Den 
externsiva renskötselmetoden måste man dock acceptera. Att försöka åter
gå till intensiv renskötsel vore att försöka vrida klockan tillbaka.

Utredningen arbetade så snabbt, att det mera blev en redovisning av 
vad man redan visste, än något nytt grepp. Även om en och annan gräns
justering mellan samebyarna skulle kunna genomföras och ett och annat 
stängsel bidra till att hålla de olika samebyarnas renhjordar åtskilda, var det 
mera tillsyn och övervakning som utredningen i första hand rekommen
derade. Den hade också hållit ett stormöte med fyra samebyar en enda kort 
dag (!), för att, som det hette, ”få lapparnas egen syn på orsakerna till mind
re tillfredsställande förhållanden”.32

Men det här gamla sättet att ”höra” samerna möjliggjorde ju ingen 
samlad och genomtänkt reaktion från deras sida. Hos samerna själva fanns 
ännu inte den organisatoriska erfarenheten, att man inte oförberedd borde 
ställa upp på möten av det här slaget utan att i förväg ha fått ta del av 
befintligt underlag och av vad ärendet verkligen gällde. Men systemet i 
själva lappväsendet hade heller aldrig berett dem möjligheter att skaffa sig 
sådana erfarenheter. Det var ännu långt kvar till den demokratiserings- 
process för samernas del som 1971 års rennäringslag gav upphov till och 
successivt möjliggjorde.

"Om naturen och kartan inte stämmer"
Vad som däremot förvånar är att ingen utredning eller ansvarig myndighet 
på fullt allvar sökt finna också andra huvudorsaker än enbart brister hos 
samerna själva (”rent personliga förhållanden hos lapparna”, som 1948 års 
utredning uttrycker sig) eller kommit med andra mera konstruktiva lös
ningar än ökad tillsyn, övervakning, kontroll och bestraffning. Man tycks 
ha utgått från en tänkt modell för en ”bra renskötsel”. När verkligheten 
sedan inte passat in i modellen, har ingen ifrågasatt om det kanske var 
modellen som det varit fel på. I det perspektivet kan 1948 års utredning 
mest ha känts som sten på börda för de samebyar det gällde, inte gett något 
initiativ till nya grepp eller medfört någon uppmuntran för de enskilda
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samer som sannolikt ville vara goda renskötare och få både vinning och 
tillfredsställelse av sitt arbete.

Skärpta motsättningar kräver nya utredningar
Behovet av en grundlig utredning om sedvanerättsmarkerna hade framförts 
både i Jämtlandsutredningen 1940 och i länsstyrelsens remissyttrande över 
1948 års utredning. Nya krav från markägare på ersättningar för skogs
skador hade tillkommit och protesterna mot renbetning på privat mark 
skärpts. Det var därför viktigt att få upplysningar ”från ännu levande äldre 
personer bland lapparna och de bofasta” om hur det förhållit sig.

Resultatet blev ett specialuppdrag från regeringens sida 1956 till förre 
landskamreren Elof Huss att kartlägga sedvanerättsmarkerna. Huss var 
den i renskötselfrågan då sannolikt mest insatta ”myndighetspersonen” i 
Jämtlands län. Han gick mycket grundligt tillväga, bland annat genom att 
intervjua mellan fyra- och femhundra samer och fastboende, varav över
vägande delen ortsbor. Hans utredning blev klar 1959, och den ger en 
relativt god bild av jämtlandssamernas renbetesområden, som han marke
rade på en karta med en ungefärlig gräns. Flyttningarna till Ångermanlands 
och Medelpads kustområden bedömde han som då avslutade och otids
enliga.28

Effektivisering och rationalisering nya ledmotiv

Ett försök att ”vitalisera” samebyarna utgjorde förslaget Renskötselns orga
nisation och renprodukternas marknadsförande 1960, som utförts av den så 
kallade Renutredningen. Den följdes av ”1964 års rennäringssakkunniga”, 
som genom ”Rennäringen i Sverige” (SOU 1968:16) förberedde 1971 års 
lagstiftning och lappväsendets avveckling.

I Renbetesmarkerna, Betänkande avgivet av Renbetesmarksutredningen 
(SOU 1966:12) finns ingen kartläggning av sedvanemarkernas utsträckning. 
Utredningens huvudintresse var renbetesmarkernas ekonomiska och ratio
nella utnyttjande. För ”utan kvalitativa förbättringar av driften genom 
effektivisering och rationalisering, torde renskötselns nuvarande omfång 
vara ogörlig att upprätthålla”.

I arbetet med den fysiska riksplaneringen togs också fram underlag för
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kommunernas planering som rörde mark och vatten, således också ren
näringens utnyttjande av markerna. Till grund för det arbetet i fjällkommu
nerna låg i huvudsak samebyarnas redovisning av hur renbetesmarkerna 
användes 1974. Efter olika bearbetningar publicerades en ”Karta över ren
skötselns intresseområden” (med 28 delkartor som underlag), redovisad i 
Statens planverks rapport 1978:44, del 5.

Samerättsutredningen ville i ”Samerätt och sameting” (SOU 1989:41) 
stärka skyddet för rennäringen, eftersom dess intressen ofta fått stå tillbaka 
för andra intressen. Missuppfattningar om samernas starka bruksrätt borde 
därför skingras.

Renskötselns rättighetsfrågor inför domstol
För att få både arten och vidden av samernas rättigheter klarare belysta 
öppnade samebyarna i Sverige 1966 en principrättegång mot staten om 
bättre rätt till de gamla skattefjällen i norra Jämtland. Det blev det så kalla
de skattefjällsmålet, som pågick i femton år. Såväl tingsrätten (1973) som 
hovrätten (1976) ogillade dock samernas alla anspråk, och så också Högsta 
domstolen i sitt domslut 29 januari 1981. HD:s dom uppfattas likväl som 
en förstärkning av nuvarande skydd för de samiska näringarna, eftersom 
HD konstaterade, att samerna har en starkt skyddad bruksrätt, ”en bruks
rätt som regleras av rennäringslagen och är skyddad av grundlagen på 
samma sätt som äganderätten”.33

1990 väckte tre stora skogsbolag, Stora, Modo och Korsnäs, jämte några 
hundra andra markägare talan mot de samebyar som nyttjade sedvaneland 
i Härjedalen för att de ”inte hade någon av avtal oberoende rätt till renbete 
på deras marker”. Skogsbolagen förlikade sig emellertid med samebyarna i 
fråga, medan övriga vidhöll sin stämning. Både tingsrätt (1996) och hovrätt 
(2002) gav markägarna rätt, och HD tog inte upp målet till prövning. 
Processordningen lade bevisbördan helt på samebyarna, en omvänd ordning 
mot förhållandet i Norge, där Norges Höyesterett den 21 juni 2001 i en 
likartad process - den så kallade Selbusaken, också på norskt sydsamiskt 
område - lade bevisbördan på den stämmande markägarparten, vars käro- 
mål lämnades utan bifall.

Men renbetesmålet i Härjedalen fick efterföljare. Trakterna kring 
Klövsjöfjället och Vemdalsskalet tillhörde de marker som utredaren Elof 
Huss 1959 räknat som marker där renskötselrätt förelåg. Frågan har nu
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avgjorts i annan riktning, sedan Östersunds tingsrätt 8 augusti 2005 dömt 
till markägarnas fördel, det vill säga underkänt sedvanerätten där. Och 
genom en tredskodom av Mora tingsrätt den 8 juni 2001 har Idre nya same
by förlorat rätten till vissa betesmarker inom Älvdalens kommun.

Tidigare hade den samiska sedvanerätten underkänts i Lossenområdet 
i samband med regleringen av sjön Lossen i västra Härjedalen - ett mål 
som på sin tid var en egen långbänk, till och med längre än skattefjälls- 
målet. Det väcktes vid Österbygdens vattendomstol 7 mars 1950 och 
Kungl. Maj:t fällde slutlig dom beträffande samernas intressen först 10 
november 1967.

Men Lossenmålet visade vilken undantagsroll samerna vid den tiden 
ännu spelade. Mittådalens sameby - vars vinterland det rörde sig om - var 
över huvud taget inte part i målet. Samernas intressen underordnades 
Kammarkollegiet, som genom sitt advokatfiskalämbete hade att bevaka 
”det allmännas rätt och intressen”. Och om kraftverksägarparten behövde 
någon upplysning från ”samesidan” så skedde den kontakten enbart med 
lapptillsynsmannen (biträdande tjänsteman till lappfogden).

ILO-konventionen 169 och Gränsdragningskommissionen
Bland de senaste bidragen till debatten om de samiska rättsfrågorna hör 
också utredningen Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges 
anslutning till ILO:s konventionen nr 1 169 (SOU 1999:25). Utredare var 
förre landshövdingen i Jämtlands län, Sven Heurgren.

Sverige uppfyller redan i dag konventionens krav i de allra flesta avseen
den, heter det. Men den stora stötestenen är samernas rättigheter till mark 
som de av tradition brukat tillsammans med andra. Samerna måste också få 
ett starkare skydd mot intrång i deras renskötselrätt (ett skydd som gäller 
för andra bruksrätter till mark). Och de måste få samma möjligheter som 
andra att mot betalning upplåta sin jakt- och fiskerätt.

En viktig slutsats är, enligt utredaren, att åtgärder i konventionens anda 
kommer att leda till minskade konflikter mellan samer och markägare och 
skapa förutsättningar för samarbete. Åtgärderna bedöms så angelägna, att 
de bör genomföras oavsett om Sverige ratificerar konventionen eller inte. 
Enligt utredningen borde en särskild gränsdragningskommission få i uppgift 
att identifiera mark som samerna traditionellt innehar respektive tradi
tionellt utnyttjar.
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Gransdragningskommissionen tillsattes 2002 och lämnade sitt betänk
ande ”Samernas sedvanemarker” 2006 (SOU 2006:14). Den uppger sig ha 
kommit fram till att sedvanerätten är väl dokumenterad inom större delen 
av landskapet Jämtland, dock med undantag för ett ganska stort område i 
sydöstra delen.

Beträffande samtliga socknar inom Härjedalens kommun, som berördes 
av renbetesmålet, fälldes domslutet visserligen enbart till fördel för de 
inblandade 571 fastigheterna. Men domskälen är enligt kommissionen 
sådana, att de även omfattar andra fastigheter inom kommunen, och att 
samebyarna Handölsdalen, Mittådalen, Tossåsen, Ruvhten (tidigare 
Tännäs) och Idre därför saknar en på urminnes hävd grundad renskötselrätt 
till vinterbetesmarker i hela Härjedalens kommun.

Kommissionen understryker behovet av ett utrednings- och medlings
organ, där konflikter om samernas markrättigheter i första hand kunde 
lösas avtalsvägen i samförstånd mellan sakägarna. Staten bör därvid ta 
kostnadsansvaret för utredningarna för att undvika att någon part av eko
nomiska skäl avstår från att få sin rätt prövad.

Anpassningsbar renskötsel och stark samisk identitet
Det har för jämtlandssamerna i det förflutna funnits en stark grogrund för 
främlingsskap och utanförskap, även om förhållandena mellan enskilda 
samer och ortsbor många gånger var mycket goda. Där fanns livets ”stilla 
flyt” i vardagen och en fredlig samexistens mellan grupper som i äldre tid 
stod varandra närmare än i dag.

Varje ny tid medför både det som uppfattas som stora framsteg och 
sådant som tycks rasera vad som varit gammalt och tryggt. Samhällsbygg- 
andet och kommunikationerna, vattenregleringarna och storskogsbruket, en 
ökad turism och ett allt mer omfattande friluftsliv har för samerna radikalt 
förändrat tidigare landskapsbilder och levnadsmönster.

Renskötseln har trots allt anpassat sig förvånansvärt bra efter nya för
hållanden, ett tecken på dess dynamiska natur. Annars är det mot den bak
grund som redovisats närmast en paradox, att rennäringen i Jämtlands län 
fortfarande har livskraft och att den samiska identiteten sannolikt inte 
tidigare varit så stark som nu. Inom renskötseln har en yngre generation 
samer efter hand tagit över, medvetna om sina yrkeskunskaper och väl- 
orienterade i samhällsfrågorna i stort.
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Det måste finnas en särskild tåga i en kultur och i en näring som haft och 
har så många yttre bekymmer och hinder att komma till rätta med, och som 
dessutom fått finna sig i att ofta värderas utifrån andra skalor än sina egna. 
Men det har likväl funnits livsvärden i samekulturen som ”gjorde det lätt att 
gå”, och som gav vardagslivet både innehåll och tillfredsställelse. En renskö
tare får kanske i särskilt hög grad också uppleva sin andel i de ekologiska 
sammanhangen, samspelet mellan människa och natur, renarnas behov av 
olika årstidsbeten, renskötselårets cykel, kretsloppet av arbetsuppgifter.

Samekulturen behöver olika element för att leva vidare och utvecklas. 
Det gäller kanske i högre grad för samerna just i Jämtland och Härjedalen. 
Renskötseln tål säkert också kritisk granskning, men framför allt behövs ett 
samhällsklimat, där också ömtåliga frågor kan räkna med att få möta 
respekt och omsorgsfull behandling.
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Ordförklaringar

Lapp och same
Lapp den offentligt och allmänt förekommande benämningen i de flesta 
sammanhang ända fram till 1970-talet. I folkligt bruk har lapp ofta haft en 
nedsättande klang.

Benämningen same har tidigast brukats av samer som ville markera vik
ten av att samerna benämndes med ett ord ur deras eget språk, till exempel 
Samefolkets Egen Tidning (från och med 1919, senare Samefolket) och 
Svenska Samernas Riksförbund (från 1950).

Same i officiell text förekommer tidigast i betänkandet Samernas skol
gång (SOU 1960:41). Nämnden för svensk språkvård rekommenderade vid 
mitten av 1960-talet orden same, samisk, samiska som normalord i alla 
sammanhang. Same har numera också slagit igenom som internationellt 
använt ord. Här har jag använt lapp i alla sammanhang ordet förekommit i 
källmaterialet.

Såpmi
Såpmi är den samiska benämningen på samernas kärnområden i norra 
Sverige, Norge och Finland samt Kolahalvön i Ryssland.
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Lars Elenius söker i sin artikel, Kväner - en föränderlig identitet på 
Nordkalotten, efter kvänernas historiska bas och sätter in den pankvänska 
rörelsens uppkomst i sitt tidssammanhang. Den ska närmast ses som en 
politisk rörelse med udden riktad mot samerna och ILO-konventionen.
Två historiska skeenden har mer än något annat skapat den situation av 
konflikt som i dag finns mellan kvänerna och samerna i norra Fenno- 
skandinavien. Det ena är den svenska rennäringslagstiftningen från slutet 
av 1800-talet, den andra avkoloniseringen efter andra världskriget som gett 
stärkta rättigheter till urbefolkningar världen över. Artikelns etymologiska 
utredningar bidrar till förståelsen av områdets etniska historia och dagens 
erkännande av "hybrididentiteter". Elenius beskriver hur grupper från den 
stora finskspråkiga minoritetsgruppen arbetar för att uppnå samma status 
som ursprungsbefolkning som samerna tillerkänts. Samhällets uppvärdering 
av samerna har skapat konflikter mellan kväner och samer. Han visar också 
på hur internationella rörelser kunnat påverka och stärka nationella minoritets
grupper i deras strävanden att uppnå status och vissa folkrättsliga rättigheter.



Kväner - en föränderlig identitet 
på Nordkalotten

Vi lever i en tid då identiteter förskjuts och relativiseras till sitt innehåll. Det 
är en relativisering som påverkas av det globala kolonialsystemets nedmon- 
tering. Därför är det ingen slump att ett nytt etniskt begrepp blev synligt i 
norrbottniska medier vid den tidpunkt då riksdagen beslutade om att inrätta 
ett sameting i Sverige 1993. Personer i Tornedalen framträdde och hävdade 
att de var kväner, inte tornedalingar eller finnar, utan kväner. De hävdade 
att de utgjorde ett finskspråkigt folk med en lång historisk kontinuitet ända 
sedan vikingatiden och att de följaktligen var att betrakta som en urbefolk
ning. Den långa kontinuiteten beskrevs i mytomspunna termer som ett för
lorat kungarike där konung Faravid en gång regerat.

ÖSTEN GROTU

Nordkalotten
Konung Fara vids Land .

Tiden c/l I

I boken Nordkalotten. Konung Faravids land från 1995 ger titeln den helt oriktiga föreställningen att 
det funnits ett historiskt kungarike som hette Kvänland, som då omfattade hela Nordkalotten.
Den romantiserade föreställningen har gett grogrund för politiska krav av ett helt annat slag än för
fattaren antagligen kunde föreställa sig. Tidens förlag: Stockholm 1995.
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Kraven från gruppen skärptes. De ansåg sig inte bara vara en historiskt 
bortglömd urbefolkning, utan de krävde också att i likhet med de ren- 
skötande samerna få fri tillgång till jakt och fiske. De krävde också att bli 
tillerkända status som urbefolkning enligt FN-konventionen ILO 169, som 
reglerar urbefolkningars rätt till självbestämmande över naturresurserna 
inom sitt bosättningsområde.1

Den uppdykande kvänrörelsen har förbryllat många människor i 
Sverige, eftersom kväner är ett etniskt begrepp som varit relativt okänt 
bland den breda allmänheten. De mer pålästa har vetat att ”kväner” är 
norrmännens beteckning på den finskspråkiga minoriteten i Nordnorge. 
När personer i Sverige och Finland har påstått sig vara kväner har det där
för, även för de pålästa, framstått som motsägelsefullt. Ännu svårare har det 
varit att förstå påståendet att kvänerna är en nordkalottisk etnisk grupp 
med rötter i vikingatiden.

De som hävdar kvänsk urbefolkningsstatus har anhängare i både 
Sverige, Norge och Finland. De tillhör ett antal olika slags organisationer, 
där en gemensam nämnare är att de betonar en långvarig icke-samisk iden
titet som sägs ha existerat parallellt med den samiska identiteten. Det är 
något missvisande att kalla de olika organisationerna för en rörelse i orga
nisatorisk bemärkelse, men man kan kalla företeelsen för en pankvänsk 
ideologi eftersom organisationernas ideologiska innehåll är nationsöver- 
skridande och de hävdar en historisk grund för kravet att bli erkända som 
urbefolkningar.

Den politiska udden är riktad mot de renskötande samerna och den 
statliga legitimiteringen av de renskötande samernas rättigheter till mark 
och vatten. I den politiska polariseringen kallar sig därför vissa inom den 
pankvänska rörelsen för kväner medan andra kallar sig för lappar. Det gör 
att den pankvänska rörelsen mera ska betraktas som en politisk intresse
gemenskap än en etnisk intressegemenskap. När företeelsen här beskrivs 
som en pankvänsk rörelse är det ett analytiskt begrepp, inte beskrivningen 
av en faktisk enhetlig organisation. Den ska inte sammanblandas med 
Norska Kväners Förbund i Nordnorge, som i norsk lagstiftning represen
terar den finskspråkiga minoriteten i Nordnorge. Den ska inte heller blan
das samman med Svenska Tornedalingars Riksförbund (STR-T) i Sverige.

Visserligen finns hos enskilda individer dubbla medlemskap i olika 
organisationer, men den pankvänska rörelsen går utöver de traditionella 
etniska gruppernas program genom att lansera en etnopolitiskt konstruerad 
identitet med mycket tydliga politiska mål som explicit riktar sig mot de
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samiska urbefolkningsrättigheterna. De kallar sig kväner i förhållande till 
ett obestämt nordligt territorium som de kallar för Kvänland. Gemensamt 
för de som explicit kallar sig för kväner är att de tillhör olika finskspråkiga 
grupper i Fennoskandinavien.2

En inte oviktig del av den pankvänska rörelsens mobilisering sker genom 
hemsidor och diskussionsfora på Internet. Den ansluter sig på så vis till en 
organisationsmodell som bryter med traditionella politiska organisations
mönster. Den pankvänska rörelsen utgör exempel på hur grupper av män
niskor i dag skapar nya slags identiteter på lokal nivå, i en postmodern till
varo som underminerar tidigare stabila förhållanden mellan etniska grupper. 
Det innebär att intressegrupper organiserar sig själva på en högre aggrega- 
tionsnivå än lokalsamhället, men ofta för mer begränsade mål utifrån enskil
da sakfrågor. Denna typ av postmodern organisation har blivit benämnd 
”neo-tribalism”. Begreppet är lite svåröversatt men kan kanske översättas 
med ”urbana stammar” eller ”postmoderna stammar”, för att skilja dem 
från traditionella jordbrukande stamsamhällen eller nomadstammar.

Dessa nya slag av kollektiv uttrycker sin särart inom vardagslivets kontext. 
Samtidigt uttrycks den lokala särarten genom Internet i en global kontext. 
Därigenom hamnar de i den megapolitiska kunskapsmångfald som Internet 
per definition utgör, där alla typer av åsikter, tyckande och värderingar 
kommer till uttryck. Partikularistiska åsikter uttrycks i dag inom en extremt 
närvarande masskultur. De kan innefatta många olika slags subkulturella 
grupper som utifrån avgränsade kulturella preferenser, sexuell läggning, 
politiska värderingar, politisk intressegemenskap eller annan särskiljande 
gemenskap, organiserar sig på ett eller annat sätt. Dessa avgränsade intresse
grupper ser på samhället som en global arena för divergerande intressen där 
olika grupper konkurrerar om begränsade resurser (Maffesoli 1996, Tierny 
2002). Den huvudsakliga arenan för dessa nya former av identitetsprojekt är 
inte den traditionella nationalstaten med politiska partier, parlament eller 
andra välkända organisationsformer. Det är istället vardagslivet som, i det 
snabbt föränderliga samhället, utgör en stabiliserande faktor för individen.

Den postkoloniala uppgörelsen
Kvänrörelsens uppdykande hör också samman med en förändrad internatio
nell syn på efterkrigstida maktförhållanden. Det koloniala system som växte 
fram med den europeiska kapitalismens globala expansion från slutet av
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1400-talet införlivade med våld icke-europeiska folk och nationer i kolonial
välden som styrdes av de centrala europeiska staterna inklusive Ryssland. 
Det var en minoritet av europeiska kolonisatörer som i de underkuvade 
områdena härskade över en majoritet av befolkningen och länkade in deras 
ekonomier och kulturer i ett globalt kolonialt mönster (Hunt m.fl. 2003, s. 
971 ff.).

Konsekvenserna av avkoloniseringen är oöverskådliga eftersom denna 
fortfarande pågår, men en påtaglig effekt är att den fått långtgående konse
kvenser också för nationella minoriteter i de europeiska staterna. Det hör 
samman med två sinsemellan relaterade processer. Det ena är problematise
ringen och dekonstruktionen av nationalstatens etniska innehåll, vilket lett 
till förändrade maktrelationer mellan olika etniska grupper. Det andra är 
den postmoderna problematiseringen av det kulturella innehållet i staten, 
vilket har öppnat för ett erkännande av nationalstaten som en mångkultu
rell enhet. Det har även medfört att kulturer betraktas som blandkulturer 
istället för monolitiska enheter. Därigenom har olika former av hybrid
identiteter fått normativ status.

Kolonialism inom den egna staten
Parallellt med den externa kolonisationen av territorier utanför Europa 
skedde en motsvarande intern kolonisation inom respektive nationalstat i 
Europa. Det innebar att glesbefolkade områden som beboddes av etniska 
minoriteter koloniserades av statens majoritetsbefolkningar.

På nationell nivå har dominansen av nationella majoriteter över natio
nella minoriteter ibland betecknats som ”intern kolonialism”. Diskussionen 
har då förts inom ramen av centrum-periferiteorier. I en sådan diskurs har 
denna interna kolonisation jämställts med den externa kolonisationen. 
Enligt teorin skapar den ”interna kolonialismen” inom ett land en kulturell 
arbetsfördelning: ett system av stratifiering i yrkesstrukturen där objektiva 
kulturella skillnader får försteg framför klasskillnader. Michael Hechter 
menar att denna kulturella arbetsfördelning skapar en etnisk mobilisering 
och revitalisering underifrån (Hechter 1999; Nolte 1994). Teorin har 
använts för att förklara den etniska revitaliseringen i de keltiska områdena, 
i betydelsen av en slags ”etnisk klassmotsättning”. Modellen har emellertid 
kritiserats för en territoriell reduktionism. Hechter har senare modifierat 
modellen om kulturell arbetsfördelning till en ”segmenterad” typ, men även 
den senare modellen har mött kritik (Smith 1981, s. 32 ff.).

Under 1970-talet beskrevs Norrland på liknande sätt, som en svensk
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koloni inom nationalstaten. Axel Oxenstiernas välkända uttalande: ”1 
Norrland hafva vi inom våra gränser ett Indien ...” användes flitigt för att 
föra i bevis att Norrland utnyttjats som en råvaruleverantör till centrala 
maktgrupperingar i Mellansverige (Lundmark 1971; Bäärnhielm 1976). 
Diskussionen om det Bottniska handelstvånget är ett annat exempel på hur 
en nationalstatlig politik mot perifera nordliga områden placerats i en mer 
eller mindre uttalad diskurs om intern kolonialism (Nyström 1982).

Idén om intern kolonialism har också översatts till de nationella minori
teterna i Sverige. Det har för samernas del skett i många olika kontexter, allt
ifrån religions- och skolpolitik till närings- och skattepolitik. I det samman
hanget är det intressant att notera att de politiskt organiserade samerna i 
vissa sammanhang motsatt sig att bli jämförda med koloniserade folk i 
tredje världen. Det skedde exempelvis när den sydafrikanska apartheid
regimen 1960 i FN anklagade Sveriges regering för dubbelmoral. Den 
svenska samepolitiken kritiserades för att vara rasdiskriminerande. Detta 
föranledde Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte att ta avstånd från 
anklagelserna (Lanttö 2003, s. 59).

På ett liknande sätt regerade Svenska Tornedalingars Riksförbund när 
dåvarande socialdemokratiska kulturministern Marita Ulvskog år 2002, vid 
invigningen av Nordkalottens Kultur- och Forskningscentrum i Övertorneå, 
jämförde tornedalingarnas situation med kurdernas. Det föranledde en rad 
offentligt kända tornedalingar att i ett gemensamt inlägg i lokaltidningarna ta 
avstånd från jämförelsen. De två exemplen visar att den koloniala jämförelsen 
är problematisk när man översätter den till konkreta historiska förhållanden.

Samernas exklusiva ställning som urbefolkning
Frågan om kolonialismens utbredning och karaktär är central i diskussionen 
om kvänernas status på Nordkalotten. Den hör samman med frågan om det 
svenska rikets etablering och vilka etniska grupper som kom att dominera 
och vilka som blev underordnade i den processen. Den pankvänska rörelsen 
anknyter till den postkoloniala retoriken när man hävdar sin status som 
urbefolkning. FN-konventionen om urbefolkningar ställer vissa krav för att 
en grupp ska kunna räknas som urbefolkning. De viktigaste kriterierna för 
bestämmelserna om ursprungsbefolkningar är:

■ De gäller för individer som härstammar från folkgrupper som bodde i
landet, eller det geografiska område som landet tillhörde, vid tiden för
erövring, kolonisation eller då nuvarande statsgränser fastställdes.
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■ De gäller enbart för ”stamfolk” (tribal people) vilkas sociala, kulturella 
och ekonomiska förhållanden skiljer dem från andra grupper i den 
nationella gemenskapen.

■ Deras vanor och traditioner skiljer sig från institutionerna i det land 
som de i nutiden utgör en del av.

■ För att en urbefolkning skall få särskilda rättigheter till mark och 
vatten måste den ha en egenart som kan kopplas till just de rättig
heterna (SOU 1999:25).

Inom de nordiska länderna är det samerna och inuiterna som blivit till
erkända sådan status. Samerna betraktades tidigt som en etnisk grupp med 
särskilda rättigheter. Redan vid de svenska fredsförhandlingarna i Stettin 
1570 togs det första steget mot att betrakta den renskötande samiska 
befolkningen som någon typ av urbefolkning med särskilda hävdvunna 
rättigheter. Detta kodifierades i 1751 års lappkodicill då de renskötande 
samerna fick rätten att fritt flytta med sina renar över riksgränsen mellan 
Sverige och Norge, samt att fritt använda sig av mark och vatten i sin näring 
(Pedersen 2006, s. 14).

Det definitiva svenska steget mot ett erkännande av samernas särskilda 
ställning som en grupp med särskilda urminnes rättigheter till mark och 
vatten kom med den särskilda rennäringslagstiftning som infördes 1886. 
Därigenom knöts renskötselrättigheten till den samiska befolkningen. Etni- 
fieringen av rennäringen blev ännu tydligare i de följande revideringarna av 
rennäringslagen (Lanttö 2001). Med erkännandet av samerna som en 
ursprungsbefolkning 1977 bekräftade riksdagen den särlagstiftning som 
inletts mer än tvåhundra år tidigare.

Den svenska kungamaktens territorialisering under tidig medeltid visar 
emellertid att kolonisationsförloppet inte bara berörde den samiska mino
riteten utan också den finska minoriteten. De finska stammar som på 
1200-talet införlivades i det svenska riket var inte själva statsbärande och 
de skilde sig på ett distinkt sätt i språk och kultur från svenskarna. Det 
gäller även finnarna i Tornedalen som på 1300-talet integrerades i det 
svenska riket (Elenius 2006a). Om man utgår från det första kriteriet i 
FN-konventionen om urbefolkningar ovan, det som gäller de etniska grup
pernas maktstatus vid tidpunkten för statens etablering, så borde de finsk
språkiga i Finland därför räknas in under begreppet urbefolkning. De kan 
sägas utgöra en ursprunglig minoritetsbefolkning som koloniserades av 
majoritetsbefolkningen i den svenska staten.
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Det blir svårare att få de övriga kriterierna att stämma in. Den finsk
språkiga befolkningen integrerades under sexhundra år i det svenska riket 
till den grad att deras rättigheter i stort sett kom att sammanfalla med den 
svenskspråkiga befolkningens rättigheter. Det var bara språkligt och kultur
ellt som finnarna var underordnade den svenska hegemonin. De hade 
samma rätt att välja kung och att vara representerade i riksdagen. 
Lagstiftningen och religionen var likadan för svenska som för finska under
såtar (Elenius 1999). Därför är det bara det första kriteriet i FN-konven- 
tionen ovan som är tillämpbart på finnarna för att kunna definieras som 
urbefolkning.

Den höga graden av integration i den svenska staten gäller följaktligen 
även tornedalingarna, som därför inte kan hävda urbefolkningsstatus i 
Sverige. Det är också anledningen till att de räknas som en territoriellt 
bestämd nationell minoritet, men inte som urbefolkning. Frågan om ur
befolkningsstatus för finnarna i Finland är irrelevant av det skälet att 
Finland efter 1809 upphörde att vara en del av Sverige. Under tiden som 
ryskt storfurstendöme, och efter självständigheten 1917, odlade finnarna, 
som nationell majoritet i Finland, en nationell finländsk identitet där den 
finskspråkiga kulturen lyftes fram som nationsbärande.

Kväner och samer i ett historiskt perspektiv
I den etniskt laddade frågan om urbefolkningsstatus spelar den historiska 
närheten mellan finskspråkiga grupper och samer en inte obetydlig roll. 
Den hör samman med den östersjöfinska forntida invandringen till södra 
Finland, då finska och samiska separerade från ett gemensamt urfinskt språk 
(Vahtola 1980, Uibopuu 1988, Wiik 2004). Ännu på 1200-talet bedrevs 
samisk renskötsel långt ner i södra Finland. Därefter skedde en gradvis 
assimilering av den samiska kulturen in i den finska. I början av 1800-talet 
fanns bara en permanent samisk befolkning i allra nordligaste Finland. På 
historiska kartor kan man se förändringen som en frontier som stadigt 
förskjuts norrut (Itkonen 1947). Man kan få intrycket att samerna rent 
fysiskt var tvungna att retirera norrut. Så var det förstås inte. Det var istället 
så att de finska kolonisterna gradvis införlivade den samiska kulturen i den 
finska nybyggarkulturen, och omvänt att samerna blev nybyggare.

Förklaringen till att den samiska kulturen i norra Finland under några 
hundra år så gott som utplånades har förklarats med att de nordfinska
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samerna höll fast vid en jaktkultur på vildren med ett flyttmönster inom ett 
begränsat område. De var därför ekologiskt sårbara för den typ av svedj e- 
bränning som de savolaxiska kolonisterna använde sig av (Tegengren 1952). 
Samtidigt införlivade de finska nybyggarna renskötseln som en integrerad 
del i jordbruket. Man använde renar som dragdjur i arbetet men utvecklade 
också ett system med skötesrenar där samerna fick betalt för att sköta 
böndernas renar. Assimileringen underlättades av den kulturella närheten 
mellan finnar och samer. Finska och samiska, med sin språkliga släktskap, 
skapade en känsla av etnisk släktskap på samma sätt som den språkliga 
släktskapen mellan norska, danska och svenska gjorde i Skandinavien. Den 
språkliga närheten underlättade också kommunikationen mellan de två 
grupperna. Dessutom hade den finska erämarkskulturen3 med sin skogliga 
inriktning och sitt stora inslag av jakt och fiske en nära ekologisk släktskap 
med de nordfinska samerna jaktkultur.

Införlivandet av samiska element i den finska kulturen begränsades inte 
av den nuvarande riksgränsen mellan Sverige och Finland utan påverkade 
också den tornedalska kulturen, som fram till 1809 ingick i en enhetlig 
nordfinsk kultur. I Tornedalen växte ett likadant system med skötesrenar 
fram, som i den övriga nordfinska bondekulturen.4 Efter införandet av de 
första renbeteslagarna i Sverige i slutet av 1800-talet kodifierades denna 
traditionella koncessionsrenskötsel i den renbetslagstiftning som växte. 
Särskilda undantag gjordes för koncessionsrenskötseln i Tornedalen på 
grund av den långa traditionen med skötesrenar både på svensk och på finsk 
sida (Mörkenstam 1999, Lanttö 2001, Nordin 2002).

Också på den svenska sidan skedde under århundradena från 1500-talet 
till 1800-talet en assimileringsprocess mellan finskspråkiga nybyggare och 
samer, men i Nordsverige var assimileringen inte lika ensidigt enkelriktad 
som i Finland. I Tornedalen skedde ömsesidiga näringsövergångar där å ena 
sidan renskötande samer övergick till jordbruk medan å andra sidan jord
brukande tornedalingar övergick till renskötsel. Ofta handlade det om en 
relativt fri biandkultur. Samtidigt specialiserade sig de svenska fjällsamerna 
från slutet av 1500-talet på nomadiserande renskötsel i stor skala. Det inne
bar att de svenska nordsamernas nomadiserande rennäring inte gick att 
införliva i en jordbrukskultur på samma sätt som skett med de finska nord
samernas mera fångstbaserade rennäring (Tegengren 1952, Arell 1977).

Den kulturella närheten mellan nordfinnar och nordsamer kan också 
spåras i handelskontakter mellan finska handelsbönder och samer före 
statens etablering i Bottenviksområdet. De finska bönderna, som var bosat
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ta i närheten av kusten, reste upp längs älvdalarna för att handla med 
samerna. Det var ett system av ömsesidigt utbyte, men med bönderna som 
dominerande part. När dessa handelsbönder under senmedeltiden gradvis 
integrerades i den framväxande svenska staten fick de beteckningen ”bir- 
karlar”. Birkarlarnas bakgrund och betydelsen av beteckningen ”birkarl” 
har under lång tid debatterats, se exempelvis Thomas Wallerströms genom
gång (Wallerström 1995, s. 239 ff.).

I det här sammanhanget kan översiktligt konstateras att finnar och 
samer haft ett långt och nära förhållande till varandra, både språkligt, 
kulturellt och näringsmässigt. Den stora skillnaden är att finnarna historiskt 
huvudsakligen haft en jordbruksbaserad näring, medan samerna huvud
sakligen haft en renskötselbaserad näring.

Statlig territorialisering och etnonymisering
Av särskilt intresse ur ett minoritetspolitiskt perspektiv är i vilken takt samer
na och de finskspråkiga folken integrerades i de nordiska statsbyggena. 
Det skedde i olika kronologisk ordning i södra Finland, i det nordliga Botten- 
viksområdet och längs den nordnorska kusten. Den asymmetriska krono
login i kungamaktens territorialisering har medfört att etnonymerna (de 
etniska namnen) för samer och finnar blivit olika i Sverige och Finland jäm
fört med Norge. Man skulle kunna beskriva det som skillnaden mellan 
etnonymisering i en Östersjökontext och en Atlantkontext.

Den tidigaste svenska koloniseringen av finskt territorium är inte klart 
daterad, men i takt med den svenska bondebefolkningens handels- och 
krigsfärder in i Finska viken mot Novgorod och vidare ner längs de ryska 
floderna under vikingatiden kan man förutsätta tidig svensk befolkning 
både på Åland och i sydligaste Finland. Den befolkning som då bodde i 
Finland var sedan flera hundra år tillbaka känd som fenni. Romaren Tacitus 
beskriver år 98 e.Kr. i boken Germania fenni som ett folkslag som bor öster 
om Östersjön och som livnär sig på jakt. Området har av forskare identifie
rats som det inre av nuvarande Finland eller baltiskt område.

I senare beskrivningar av Prokopius och Jordanes på 500-talet benämns 
screrefennae respektive skritiphinoi, vilket har översatts till skridfinnar. 
Dessa har tolkats som identiska med det samiska folket där förleden skrid i 
ordet skridfinne har kopplats samman med samernas användning av skidor 
vid sina färder. Det är sannolikt genom germanska berättare som Tacitus fått 
underlag för sin geografiska beskrivning av Östersjöområdet. Det visar dels 
att germanerna hade kontakter med ett jägarfolk som de kallade för fenni
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eller finnar, dels att det fanns så pass omfattande förbindelser mellan 
Nordeuropa och Sydeuropa att etnonymerna kunde bli etablerade i Europa 
som helhet.

Beteckningen finne verkar vara den äldsta skandinaviska beteckningen 
för icke-jordbrukande folk, i motsats till bofasta. Ordet kommer från det 
fornnordiska finnr som bland annat betyder samlare. Ordet finne eller finn 
användes även för att beskriva olika typer av ödemarker, exempelvis 
Finnveden. På norska har ordet finne just betydelsen ödemark (Beckman 
1991). Finnmark i norra Norge skulle utifrån en sådan tolkning ha den direk
ta betydelsen Ödemarken. Utifrån den tolkningen skulle ordet finn i huvud
sak tolkas som knutet till ett sätt att leva (Wallerström 1997). I senare språk
bruk har orden finn eller finne inom Fennoskandinavien fått den dubbla 
betydelsen att i norskt språkbruk beteckna samerna som folkgrupp, men 
parallellt i svenskt språkbruk beteckna den finskspråkiga befolkningen i 
nuvarande Finland.

Det är fortfarande oklart på vilket sätt skillnaden mellan etnonymerna 
lapp och finne har uppkommit. Med tanke på att finne [fenni] förekommer 
ända från 100-talet e.Kr. i skriftliga europeiska källor, men lapp inte dyker 
upp i svenska källor förrän under medeltiden, så talar allt för att finne är en 
äldre beteckning på samer medan lapp är en yngre beteckning. Beteckningen 
finne var germanernas beteckning på finsk-ugriska jägarfolk.

Finnarnas egennamn suomalainen (senare beteckning på bosatta i om
rådet Suomi) har nära släktskap med samernas egennamn såpmi. Språk
forskarna har visat att samer och finnar en gång talade samma språk. 
Mycket talar därför för att det är finnarna som gav samerna etnonymen 
lappalainen när de två grupperna näringsmässigt, språkligt och kulturellt 
divergerade. Från det finska lappalainen kommer förmodligen det svenska 
lapp, men låneriktningen kan också vara motsatt. Samerna hade fortfarande 
i slutet av 1200-talet en utbredning på den svenska sidan av Bottenviken 
från södra Jämtland upp mot Bottenviksområdet och Ishavet, samt på den 
finska sidan från Ishavet ner till södra Finland och delar av Karelen.

En omständighet som talar för att finne är den äldsta germanska beteck
ningen för samer är att finne också är den äldst kända nordiska beteckningen 
för samer. Redan från slutet av 800-talet finns en skriftlig berättelse av den 
nordnorska Hålogalandhövdingen Ottar, som beskriver finnarna i Nordnorge 
som synonyma med det samiska folket.5 Etnonymen finne har in i modern tid 
använts i Norge för att beteckna samer. I Sverige har motsvarande begrepp 
varit lapp. Vid tiden för den svenska kungamaktens territorialisering av
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Finland skilde svenskarna på finnar och lappar som två skilda folkslag.6 De 
svenskar som på 1100- och 1200-talet koloniserade det finländska fastlandet 
menade med Finland enbart ett begränsat område i sydvästra Finland. 
Området fick senare beteckningen egentliga Finland när nya landskap som 
Tavastland, Savolax, Satakunda, Österbotten och Karelen avgränsades som 
medeltida landskap och integrerades i det svensk-finska riket.

Det är bland annat i samband med Ottars berättelse vid kung Alfreds hov 
i England som etnonymen kvän dyker upp som beteckning på ett folkslag på 
Nordkalotten. Kung Alfreds historieskrivning om Fennoskandinavien inleds 
med en beskrivning av de folkgrupper som är bosatta inom olika delar av 
området. Först beskrivs svearna i södra och östra Skandinavien. Därefter 
nämns kvänerna som bor norr om svearna mot ödemarken till. Sedan 
beskrivs finnarna (samerna) som har sin bosättning nordväst om kvänerna, 
och slutligen nordmännen (norrmännen) som bor längst i väster. Beskriv
ningen visar att det fanns en översiktlig kunskap om hur olika folk bodde i 
förhållande till varandra.

Ottar beskriver hur kvänerna ibland härjar i det 
område där Ottar är bosatt. Ibland härjar nord
männen i deras område. Det framgår också att 
nordmännen och kvänerna ibland gått samman i 
strid mot karelarna. Kvänerna sägs bära lätta båtar 
över landryggar för att kunna använda vatten
vägarna i inlandet. Deras språk eller kultur i övrigt 
kommenterar han inte.

Utifrån Ottars beskrivning och kompletterande 
norska sagor, nedtecknade under tidig medeltid, 
har kvänerna av de flesta forskare identifierats med 
en folkgrupp med finskspråkig kultur, på finska 
benämnda kainulaiset. Ett fåtal forskare har tolkat 
deras kultur som skandinavisk. Andra forskare har 
identifierat kvänerna som en typ av handelsmän, 
alltså utan specificerad etnicitet. Deras bosättning 
har, beroende på olika forskare, placerats i ett vid
sträckt område från södra Norrland till Ishavs
kusten i norra Norge och österut till ryska delen av 
norra Karelen, kring finska Österbotten och ner till 
södra Finland (Vilkuna 1969, Vahtola 1980, Julku 
1986, Wallerström 1995).
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I norskspråkiga källor framträder kvänerna för första gången på 1520- 
talet. Kvän beskrivs då som synonym till den svenska beteckningen finne, 
det vill säga ett finskspråkigt folk. Därefter har den finskspråkiga minorite
ten i Nordnorge av norrmännen betecknats kväner. En antedatering sju
hundra år tillbaka i tiden skulle då göra att Ottars kväner betecknade en 
finskspråkig befolkning. Det finns däremot inget källmaterial som ger stöd 
för en kontinuerlig bosättning av kväner i Nordnorge från Ottars tid vid 
900-talets början fram till 1500-talet.

Den finskspråkiga befolkning i Nordnorge som i dag kallas för kväner 
har sitt ursprung i en invandring från svenska Tornedalen och Nordfinland, 
huvudsakligen under slutet av 1700- och 1800-talet. Under den perioden 
skedde en massiv invandring av finskspråkiga till den nordnorska kusten. 
Invandringen nådde sin höjdpunkt under 1860-talet, vid en tidpunkt då 
norrmännen inledde en assimileringspolitik både mot samerna och kvä
nerna i Nordnorge (Niemi 1977, Guttormsen 2002).

Beteckningen kväner har inte använts officiellt i svensk terminologi 
för minoriteter inom svenskt territorium. I sin beskrivning av lapparnas 
resor till Norge beskriver Olaus Magnus en grupp som han kallar för kve
nar (Quenar) som framstår som synonym med det norska kven. Magnus 
beskriver hur dessa kväner hjälper lapparna med deras vagnar under 
handelsresorna till Norge, som ett slags drängar (Magnus 1976, Vol. 4, bok 
17, Kapitel 29, s. 34). Han säger ingenting om deras språk och kultur, 
men på ett annat ställe skriver han om fem språk som talas i norr. Där 
jämställer han lappar med bottningar och skiljer dem från finnar och 
götar. De sistnämnda är synonyma med svenskarna (Magnus 1976, Vol.l, 
Bok 4, Kapitel 4, s. 178 f.). Han särskiljer alltså språkmässigt samer, finnar 
och svenskar, men nämner inte kväner.

Kvänerna är därför svåra att etniskt definiera utifrån Olaus Magnus 
olika beskrivningar av Bottenviksområdet. Ur svensk synvinkel har det 
aldrig förekommit någon minoritetspolitik mot en kvänsk minoritet. Den 
finskspråkiga minoriteten i det svensk-finska riket kallades med en gemen
sam etnisk beteckning för finnar.

Man kan konstatera att den svenska och norska terminologin för finsk- 
ugriska minoriteter i Fennoskandinavien skilde sig under tidig medeltid när 
statsbildningarna i Norden konsoliderades. Svenskarna använde etnony- 
merna lappar för samer och finnar för finskspråkiga i en Östersjökontext. 
Norrmännen använde etnonymerna finnar för samer och kvener för finsk
språkiga minoriteter i en Ishavskonstext (Elenius 2006b).
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Den pankvänska rörelsen, som i början av 1990-talet förde fram sina 
krav på att bli betraktad som en urbefolkning, har i sin argumentation byggt 
på den otydlighet om kvänernas etnicitet som källorna ger uttryck för. 
Rörelsen har också riktat sin argumentation mot statens historiska legiti
mering av samerna som en ursprungsbefolkning med urminnes hävd i den 
svenska, norska och finska nationalstaten.

Postmodern etnopolitik
Ett av kännetecknen för den pankvänska rörelsen är de aggressiva uttryck 
den tagit sig mot samerna som urbefolkning (Lundmark 1999 & 2001, Kvist 
1999, Kvenangen 2002, Ryymin 2003a). Rörelsen kan sägas argumentera 
för sina krav inom ramen för den postkoloniala omfördelning av rättigheter 
som urbefolkningarna tillvunnit sig efter andra världskriget. Den dialog som 
förs om urbefolkningsrättigheter sker därför inte inom nationalstatens 
begränsade maktsfär, utan inom FN:s och EU:s utvidgade politikområde.

Det som är nytt i de pankvänska organisationernas argumentation är att 
de definierar sin identitet i en transnationell kontext, utanför national
statens maktområde, i den gråzon som ligger mellan nationalstaten och EU 
respektive FN. Detta gör det också svårare för de nationella parlamenten att 
bemöta deras krav.

De bygger också sin transnationella identitet på de historiens byggstenar 
som förlorar sig i en fjärran och svårtolkad tid där det tillgängliga käll
materialet ofta är mångtydigt. Det gör att många tolkningar är möjliga, men 
få är möjliga att med säkerhet bevisa. En sådan historisk osäkerhet är sär
skilt svårhanterlig eftersom begrepp som ”urminnes hävd” och ”sedvane- 
rätt” per definition inte bygger på skriftliga källor utan till stor del på 
traderad kunskap.

Ytterligare en omständighet som gör det svårt att entydigt avfärda de 
nya identiteter som skapas är att tolkningsföreträdet förskjutits från staten 
till den enskilde, från objektiva till subjektiva kriterier. Det är inte opportunt 
att avfärda minoriteters hävdande av sina språk och kulturella identifika
tioner som irrelevanta, utan subjektiva identitetskriterier måste på ett eller 
annat sätt tas på allvar. Relativiseringen av den gemensamma värdegrunden, 
liksom bejakandet av partikulära identiteter, har gjort att den pankvänska 
rörelsen kunnat fortsätta sin argumentering som en bland många grupper 
som strävar efter att profilera sin särart inom nationalstaten.
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De finskspråkiga i Sverige och Norge
Det är stor skillnad mellan den etnopolitiska mobiliseringen bland samerna 
och bland tornedalingarna i Sverige. Redan 1904 gjordes det första försöket 
att bilda en samisk centralorganisation och det första landsmötet hölls 1918 i 
Östersund. Efter flera decennier av etnopolitiskt arbete grundades 1950 
Svenska Samernas Riksförbund (SSR). Några motsvarande organisationsför- 
sök fanns inte bland tornedalingarna. Visserligen fanns ett organiserat kultur- 
politiskt arbete men det skulle dröja ända tills 1981 innan Svenska Tornedal- 
ingars Riksförbund - Tornionlaaksalaiset (STR-T) bildades (Elenius 2006a).

Användningen av det finska ordet Tornionlaaksolaiset (sv. övers. ”Torne- 
dalingar”) i förbundsnamnet var ett medvetet val, precis som valet av det 
finska ordet meänkieli (sv. övers, ”vårt språk”) för den varietet av finska som 
talas i svenska Tornedalen. Användningen av meänkieli som benämning för 
tornedalsfinska infördes 1979 som ett pedagogiskt grepp bland tornedalska 
skolledare och lärare inom länsskolnämnden i Norrbotten. Bakgrunden var 
hemspråksreformen som började tillämpas 1977 i Sverige (Pekkari 1997, 
s. 158 ff.). Tornedalingar inom länsskolnämnden sökte genom benämningen 
meänkieli revitalisera den finska som talades i svenska Tornedalen och få 
tornedalsbarnen att känna stolthet över ”sitt språk”. Språkbeteckningen över
togs av STR-T och blev slutligen den officiella beteckningen för torne- 
dalingarnas minoritetsspråk.

Det nya med tornedalingarnas organisering var att den på ett så med
vetet sätt lyfte fram säregenheten i tornedalskulturen som en blandning 
mellan finsk och svensk kultur. De lyfte fram den tornedalska hybrid
kulturen som norm, i kontrast till den finska och svenska standardkulturen. 
Därigenom anslöt sig rörelsen till ett postkolonialt förhållningssätt från 
tidigare underordnade kulturer gentemot statsbärande dominerande 
kulturer (Loomba 2005: 175 ff.).

Det är ingen tvekan om att de svenska tornedalingarnas organisations- 
och identitetssträvan utgjorde en inspirationskälla för de norska kvänerna 
när de 1987 bildade Norske Kveners Forbund (NKV) (Pettersson 2004). 
Precis som i svenska Tornedalen har begreppet kvän i Nordnorge använts 
som en bekräftande hybrid-identitet i kontrast till den finska och svenska 
standardkulturen.

Den pankvänska rörelsens politiska program
En ny fas i de finska minoriteternas organisering på Nordkalotten uppstod 
när föreningen Kvänlandsförbundet (no. Kveenlandsförbundet/fi. Kveeni-
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maayhistys) bildades 1999. Föreningen bildades i svenska Tornedalen och 
organiserar finskspråkiga minoriteter i Sverige, Norge och Finland. Dessa 
hävdar att de är en urbefolkning med rötter i vikingatiden (Ryymin 2004).

Kvänlandsförbundet är en slags paraplyorganisation för disparata grup
per i Sverige, Norge och Finland, som har det gemensamma att de fronderar 
mot de renskötande samerna. Den aggressivitet som den pankvänska rörel
sen visat mot samerna härrör från ett komplext mönster av interetniska 
motsättningar på Nordkalotten, som i sin tur hör samman med en global 
förändring i de etniska rättigheterna. Det faktum att de finskspråkiga 
gruppernas strävan efter urbefolkningsstatus dyker upp så sent som på 
1990-talet visar den tydliga kopplingen till frågan om Sveriges ratificering 
av FN-konventionen ILO 169.

Gemensamt för den pankvänska rörelsens program är också använd
ningen av historia för att legitimera de politiska kraven på urbefolknings- 
rättigheter. Historia används i det sammanhanget som ett centralt medel. 
Kännetecknande för den identitetsskapande historieanvändningen är 
ansträngningarna att bevisa de gamla rötterna och den långa boendekonti
nuiteten inom det specifika territoriet. De historiska metoder som används 
är lekmannamässiga och utan professionell prövning.

Det är efter Sametingets 
bildande i Norge och 
Sverige som den pan
kvänska rörelsen har for
merats på Nordkalotten. 
Här från kungens invigning 
av Sametinget 2005 i 
Östersund.

Foto Tina Stafrén.
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I Norge har både Norska kvaners förbund och föreningen Kväntunet 
använt sig av historietolkningar för att på så vis föra i bevis en mångtusen- 
årig kontinuitet inom det territorium man i dag befolkar. Det är emellertid på 
svensk och finsk sida som aktiviteterna varit störst för att nå urbefolknings
status. Det förklaras med att ILO 169 ännu inte ratificerats av Sverige och 
Finland (Ryymin 2004).

I Sverige finns en variant av den pankvänska rörelsen, som istället använ
der sig av etnonymen lapp för att nå målet att bli erkänd som urbefolkning. 
Det är Föreningen Suonttavaara Lappby som bildades år 2000. Den har sitt 
säte i Karesuando med en motsvarande förening på finsk sida (Suonttavaara 
Lapinkylä). De två föreningarna har nära samarbete med Kvänlandsför- 
bundet. Den gemensamma nämnaren är anspråken att, i likhet med samerna, 
räknas som urbefolkning med en lång historisk kontinuitet på Nordkalotten.

De svenska och finska Suonttavaara-föreningarna använder sig medvetet 
av den äldre svenska etnonymen lapp och motsvarande finska lappalainen, 

för att markera att same är en nutida konstruktion och att de själva är ätt
lingar till lappar, i betydelsen urbefolkning (http://www.suonttavaara.se/).

Kvänlandsförbundet uppvaktade i september 2005 politiker i Stockholm 
med information om kvänerna. Den 16 november samma år inkom till stats- 
rådsberedeningen en skrivelse riktad till statsministern med begäran om ett 
möte för att informera i frågan. Skrivelsen överfördes till jordbruksdeparte
mentet där den lämnades utan åtgärd (Jo 2005/2669). I uppvaktningarna 
krävde förbundet en utredning av konsekvenserna av en ratificering av 
ILO 169. Ett informationsblad i anslutning till uppvaktningarna var under
tecknat av föreningarna Suonttavaara Lappby (Sverige), Suonttavaara 
Lapinkylä (Finland) samt Norske Kveners Förbund (Norge). I informations
bladet anförs bland annat:

Kvänlandsförbundet/Kveenimaaybitys är ett treländers samarbetsorgan som 
representeras av kveenit/lappalaiset i Finland, tomedalingar/lantalaiset i 
Sverige samt kvener i Norge, dvs. för kvänernas ättlingar inom Meänkieli- 
området på Nordkalotten. Förbundets syfte är att bevara och bevaka 
Kvenlands kultur, historia, bosättningshistoria, språk, samt ägande- och 
nyttjanderättigheter till land och vatten (t.ex. jakt och fiske) samt dessa 
rättigheters erkännande och bekräftande. Vi kräver att ILO 169 inte ska 
ratificeras i Sverige innan ägandehistorien och äganderättigheterna för samt
liga ursprungsbefolkningar, rättighetsinnehavare och mark/vatten-användare 
har utretts enligt förpliktelser i såväl grundlag som konventioner om mänsk
liga rättigheter.
Källa: informationsmaterialet ”Kväner - en ursprungsbefolkning i norr” 
från Kvänlandsförbundet.
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Skrivelsen föregicks år 2003 av en motion från det kristdemokratiska 
riksdagspartiet, som begärde att en konsekvensanalys skulle göras innan en 
ratificering av ILO 169 gjordes, bland annat med hänsyn till näringslivet och 
hur detta skulle påverka relationerna mellan samer och ”övrig ursprungs
befolkning” i området (Motion 2003/04:K287). Två år senare, vid samma 
tid som Kvänlandsförbundet lämnade in sin skrivelse, återkom kristdemo
kraterna med en ny motion i ämnet. Samma argument som tidigare fanns 
med, men nu med ett tillägg att det är oklart om det finns flera folkgrupper, 
exempelvis kvänerna, som utgör urbefolkning (Motion 2005/06:K308).
Båda motionerna avslogs av riksdagen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att av
koloniseringen, i kombination med en ökad globa
lisering, på ett påtagligt sätt påverkat identitets- 
skapandet bland finskspråkiga minoriteter på 
Nordkalotten. Den pankvänska ideologin har 
udden riktad mot samiska urbefolkningsrättig- 
heter. Därför har den tagit sig de något mot
sägelsefulla formerna att använda både etnony- 
merna ”kvän” och ”lapp” för att kontrastera mot 
den moderna beteckningen ”same”. I båda fallen 
används uttolkningen av historien på ett lekman- 
namässigt sätt för att påvisa ett långvarigt etniskt 
förflutet före staternas etablering på Nord
kalotten, för att därigenom blockera en svensk 
respektive finsk ratificiering av ILO 169. Syftet är 
också att få parlamenten i respektive land att 
tillerkänna föreningens medlemmar urbefolk
ningsstatus. Genom att ett riksdagsparti begärt att 
kvänernas status som urbefolkning ska prövas 
innan ILO 169 ratificeras, har de olika organisa
tionerna nått målet att få ökad legitimitet i den 
svenska minoritetspolitiken.

ILO-konventionen 169 tillerkänner urprungsfolken vissa 
särrättigheter. Det gäller exempelvis kollektiv ägande- och 
besittningsrätt till mark. Här finns mycket av det politiska 
sprängstoff som skapat motsättningar mellan den pankvänska 
rörelsen och den samepolitiska rörelsen.

Foto Jan Gustavsson, bildrätt och text Ajtte, Svenskt fjäll- och 
samemuseum.
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Noter

1. Konvention 169 inom FN-organet International Labour Organization (ILO), om 
ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande lander, trädde i kraft 1991. Konven
tionen tillerkänner urprungsfolken vissa särrättigheter. Det gäller exempelvis 
kollektiv ägande- och besittningsrätt till mark, rätten att behålla sitt eget språk och 
sina egna institutioner samt rätten att under givna omständigheter lösa interna 
konflikter i enlighet med sin sedvanerätt. Den ratificerades av Norge 1991 och av 
Danmark 1996 (SOU 1999:25).

2. Begreppet Fennoskandinavien används här för att beskriva den gemensamma 
naturgeografiska, politiska och kulturella enhet som bildas av Skandinaviska halv
ön och Finland som gemensamt område. I den norra delen av Fennoskandinavien, 
det område som brukar kallas för Nordkalotten, finns ett nätverk av samverkande 
etniska grupper, kulturella och religiösa mönster som gör det befogat att behandla 
området som ett särpräglat område som skiljer sig från det Skandinavien där 
Danmark ingår eller det nordiska området som omfattar även Färöarna, Island 
och Grönland. För en mer detaljerad beskrivning av begreppets historiska räck
vidd, se Elenius 2006a.

3. En jordbrukskultur med stort inslag av extensivt utnyttjande av naturens resurser 
inom ett vidsträckt geografiskt område, med inslag av säsongsutnyttjande av olika 
resurser.

4. ”Finsk” syftar i det här fallet, före 1809, på finsk kultur, inte på nationalstats- 
tillhörigheten eftersom Sverige och Finland fram till dess ingick i samma 
nationalstat.

5. Ottar berättade om förhållandena på Nordkalotten vid 800-talets slut i samband 
med en resa till England och ett besök vid kung Alfreds av England hov. Han 
beskrev utförligt de etniska grupperna på Nordkalotten vid den tiden, vilket 
nedtecknades av en skrivare vid hovet. Ottars beskrivning av Nordkalotten är ett 
viktigt källmaterial för att bedöma lokal, regional och nationell identifikation i 
området vid den tiden (Opsahl 2003).

6. I den nutida terminologin används beteckningen same både i Sverige och Norge för 
det som tidigare kallades lapp i Sverige och finne i Norge.
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Nils Johan Päiviö utgår i sin artikel, Från skattemannarätt till nyttjanderätt 

- rättsutvecklingen för samerna fram till den första renbeteslagen 1886, 
från de förhållanden som uppstod när den svenska staten övertagit juris
diktionen över Lappland. Från det omfattande kamerala material i form av 
jordeböcker och domstolsprotokoll som den noggranna svenska dokumenta
tionen efterlämnat försöker han härleda den rättsställning samerna haft 
genom tiderna. Hans uppfattning är att samerna haft ett betydande inflytande 
på första tidens rättsordning och rättsskipning. Samerna hade under äldre tid 
en med den svenske bonden jämställd rätt till sina marker (skattemannarätt). 
Från mitten av 1700-talet börjar dock samernas rätt successivt urholkas sam
tidigt som statsmakten genom de regionala myndigheterna blir allt starkare.
I den maktkamp som uppstår mellan länsstyrelsen och häradsrätten, där den 
senare försöker upprätthålla den samiska sedvanerätten, drar häradsrätten 
det kortaste strået, och samernas egendomsrätt till skattemannalanden går 
förlorad. Omkring 1810 börjar beteckningen kronojord dyka upp när det 
gällde benämningen på skattemannalandens jordkaraktär. Tidigare hade ingen 
tvekan rått om att skattelanden var av skattenatur. År 1824 är förändringen 
ett faktum och i princip all mark disponerad av samer har fått beteckningen 
kronojord utan föregående lagstiftning. Rättsläget förblir oreglerat. En förvaIt- 
ningspraxis växer fram som ligger till grund för avgörandet i 1886 års ren
beteslag.



Från skattemannarätt till nyttjanderätt 
- rättsutvecklingen för samerna fram 
till den första renbeteslagen 1886

När man diskuterar samernas rättigheter till land och vatten måste man utgå 
från det faktum att de har befolkat de nordliga landområdena det är fråga 
om i tusentals år. Man har haft en egen kultur, religion, ekonomi och en egen 
samhällsstruktur. Samerna har praktiserat sina egna ursprungliga rättigheter 
i många generationer innan andra kom och började inskränka på dessa.

Också den historiska och rättshistoriska forskningen underbygger det 
förhållandet att samerna hade en egen rättsordning med egna lagar och sed
vänjor. Det är också sannolikt att man hade egna domstolar. Man kan anta 
att denna rättsordning, var ett grundelement i den skattläggning som sedan 
kom att ske. Samerna själva hade ett avgörande inflytande på den första 
tidens rättsordning och rättsskipning i denna avlägsna landsända.

Min artikel tar dock utgångspunkt i de förhållanden som uppstod efter 
det att den svenska staten tagit över jurisdiktionen över Lappland. Som ett 
resultat av den noggranna svenska dokumentationen efterlämnades ett 
omfattande kameralt material i form av jordeböcker och domstolsprotokoll. 
Det är främst ur detta material jag försöker härleda den rättsställning som 
samerna haft genom tiderna, inom den svenska jurisdiktionen.

Gustav Vasas skattläggning
Käre vänner, vi ge eder till känna att vi uti sanning av de räkenskaper och 
undervisningar, som vi av vår fogde där i landet undfångit hava, förmärka 
och förnimma kunna, att oss och kronan sker för mycket kort uti den årliga 
ränta, som där av landet gå plägar, vad orsak därtill är eller varit haver, 
kunna vi icke fulleligen besinna annan än den att uti en lång tid är ingen 
skälig eller tillbörlig skattläggning hållen där i landet utan att var och en av 
eder gör kronans skatt ut liksom honom själv synes, oss och kronan till en 
svår och dråplig skada. (Övre Norrlands Historia, Band 1, 1962, s. 281.)

Med dessa ord inleder Gustav Vasa ett brev 1540 till ”innebyggarna” i land
skapet Västerbotten, som då även innefattade nuvarande Norrbotten.
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Landskapet innefattade även lappmarkerna (landskapet Lappland). Han är 
missnöjd med de rådande beskattningsförhållandena och vill att kronan ska 
få större del av de uppburna skatterna. Detta brev är ett led i den omfat
tande reform av rikets skatteväsen som kom att genomföras av Gustav 
Vasa. Samerna började därmed inlemmas i det svenska rättssystemet.

En konsekvens av denna skattläggning var att samerna för första 
gången 1548 kom att beskattas direkt under kronan. Fram till dess hade 
birkarlarna haft hand om beskattningen.

Lappskattelandens ursprung

I mitten av 1600-talet började det land som en lapp hade i sin besittning 
kallas lappskatteland och den rätt som lappen ägde till landet ansågs ha 
samband med den skatt han erlade.1

Man kan inte med säkerhet säga hur lappskattelandindelningen uppstått. 
Om det varit kronan som infört landindelningen eller möjligen birkarlarna 
eller om den var av gammalt samiskt ursprung är osäkert.

I det rikhaltiga material som domböckerna från lappmarken innehåller 
finns ett antal domar i gränstvister mellan skatteland men också mellan 
lappbyar. I många fall har gränserna redan då ansetts vara av mycket 
gammalt ursprung. Den äldsta domen som jag funnit är från 1602 och rör 
en gränstvist mellan två lappbyar gällande rågången mellan Sodankylä 
och Kittilä på finsk sida. Man uppger i domen att gränsmärkena blev 
utforskade och uppsökta på basen av gammal hävd och gamla mäns 
utsagor (Korpijaakko-Labba 1994, s. 331). Även Nils Arell menar att 
lappbyarna måste bygga på en urgammal samisk landindelning (Arell 
1977, s. 268).

På inget annat område har främmande sedvänjor svårare att göra sig 
gällande än beträffande själva jorden, menar Åke Holmbäck som ser detta 
närmast som en rättshistorisk regel. (Holmbäck 1922, s. 27.) På detta om
råde är de rättsförhållanden som ett folk skapat åt sig de mest svår- 
påverkade och konservativa. Varken de svenska fogdarna eller birkarlarna 
kan ha haft den styrka som krävdes att med makt eller annan påverkan 
ändra samernas rättsförhållanden. Så med stor sannolikhet kan man nog 
utgå från att skattelandsindelningen var av genuint lapskt ursprung. Det kan 
inte uteslutas att den bygger på det gamla samiska siidasystemet.2 Denna 
slutsats dras också i en norsk NOU-utredning. (NOU 1997:4, s. 340-344.)
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Denna karta visar det gamla lappbysystemet som det var organiserat utifrån gamla beskattningsurkun- 
der för lappbyarna. Den finns återgiven i Sami Atlas som är sammanställd av Hans Ragnar Mathiesen, 
Samuel Aikio och Anders Henriksen. Kartan har avritats av författaren med vissa modifikationer.
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Denna gäller visserligen de så kallade östsamerna (skoltsamerna), men man 
är allmänt av den uppfattningen att liknande förhållanden en gång i tiden 
rådde bland alla samer. Aven den finske etnografen Väinö Tanner för fram 
liknande tankegångar:

Lapparna bildade redan under urgammal tid [...] icke band av vildar, som 
förde ett kaotiskt liv, utan tvärtom disciplinerade folkgrupper med en ut- 
balanserad och rigoröst vidmakthållen samhällsordning. I lappsitens mani
festationer spåras nämligen en hel del genomgående drag, som röjer tillvaron 
av elementen till en statsrätt; bestämmelser som intuitivt följdes, förelågo 
angående ”statsform”, ”regeringsorgan” och dess sammansättning, befogen
het och skyldigheter. Särskilt fäster man sig vid rätten för ”regeringsorganet” 
att suveränt utfärda bestämmelser för sitens medlemmar. Jämväl synes primi
tiva ”folkrättsliga” principer ha förelegat, enligt vilka regeringsorganet ägde 
vårda förbindelser med andra siter och träffa med dem överenskommelser, 
som voro bindande för alla medlemłnar av sitfolket. Man finner vidare 
bestämmelser som genomgående följdes vid upprätthållandet och utövandet 
av rättsvården ...

(Tanner 1929, s. 344.)

Och vidare:

Genom den allt starkare betonade ömsesidigheten under den intima växel
verkan mellan sitfolket och sitjorden uppkom med tiden en strängt indivi
dualiserad folkgrupp, som gjorde sin integritet gällande gentemot andra 
sitfolk. Genom denna växelverkan utvecklades med tiden också en samhälls
bildning av högre ordning. Land och folk sammansmältes till ett litet mikro
kosmos med en otvetydig politisk anstrykning, ett statsembryo alltså. Sitens 
statliga kardinaluppgifter blevo att sammanhålla sitjorden och trygga sit- 
folkets näringsmöjligheter. Och för värnadet av dessa vitala intressen upp
kom inom sitsamhället spontant en på en gång social och politisk institution, 
lapptinget, som blev både en sitens ”regering” och ”parlament”.

(Tanner 1929, s. 343.)

Tanners undersökning avser skoltsamerna i Petsamo-området i Finland, men 
bland forskare anses att det sannolikt rått liknande förhållanden över hela 
lappmarken.

Det är alltså troligt att den svenska administrationen har lagt under sig 
det gamla samiska siidasystemet och använt detta som kameral grund för 
uppbärandet av lappskatten. Detta förklarar varför det gick så fort och 
smärtfritt att genomföra skattläggningen av samerna.

Jag har i denna artikel fokuserat på en släkt, Labba, och deras innehav 
av lappskatteland och det skydd man har haft för dessa. Denna släkt har 
länge funnits i området Tingivara och uppträder tämligen frekvent i rätts- 
tvister om lappskatteland.
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Rättspraxis beträffande lappskatteland 1638-1695

Här återges alltså ett par rättsfall rörande släkten Labba i lappbyn Tingivara 
som jag har valt ut för att belysa rättsutvecklingen. Först från 1638 kan man 
med någorlunda säkerhet i jordeböckerna identifiera individer av släkten 
Labba. Denna första tid har man i princip bara dessa jordeböcker och man- 
talslängderna att hålla sig till. I domstolarna var det få tvister om mark
användning, under denna tid, och därför finns inte mycket information att 
hämta därifrån. I domböckerna brukar man också kunna få upplysningar 
om markanvändningsenheternas rättsliga status.

Från Tingivara finns från denna tid bara ett fåtal rättsfall. Även om inget 
av dessa berör släkten Labba, ger det dock vissa upplysningar.

I jordeböckerna från denna tid får man ta reda på skattelandets namn, 
innehavarens namn och beloppet lagt på skattelandet. Jordeböckerna i 
övriga Sverige från denna tid är knapphändiga. Genom upplysningarna går 
det att lokalisera några lappskatteland, men gränserna är omöjliga att 
rekonstruera annat än fragmentariskt.

Av domstolsreferaten framgår att man på den här tiden väl kände till 
både var skattelanden låg och även var gränserna för dessa gick. Och man 
hade också rättsordningens skydd för innehavet.

Rättspraxis beträffande lappskatteland 1695-1751

Före skattereformen 1695 var lappskattelanden individuellt beskattade och 
innehavaren svarade ensam för skatten. Lappbyn var dock den yttre kame
rala ramen för beskattningen. Ett problem som uppstått var att allt fler 
skatteland blivit skattevrak. Om en skattelandsinnehavare inte kunde 
betala skatten under tre på varandra följande år så förlorade han rätten till 
landet och häradsrätten kunde då sätta in någon annan i hans ställe. Detta 
var inget specifikt för lappskatteland utan gällde för hela det svenska 
beskattningssystemet, också för skattebönder. Skattevraksbestämmelsena 
togs inte bort förrän i 1789 års säkerhets- och föreningsakt. Skattevraks- 
institutionen var kopplad till skattejord. Kronojord kunde aldrig bli skatte
vrak (Korpijaakko-Labba 1994, s. 364).

1695 års skattereform innebar att lappbyn blev en skattenhet, i likhet 
med bysystemet i övriga Sverige. Skattebeloppet för lappbyarna som skat
tade enbart till Sverige, skulle vara fastställda och oföränderliga oavsett om
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antalet skattebetalare ökade eller minskade. Säkrandet av en samvetsgrann 
och oföränderlig, och inte minst säker skatteuppbörd, kom ur kronans 
aspekt att bli ett av de viktigaste syftena med skattereformen. Alla i lappbyn 
var solidariskt ansvariga för skatten.

För Tingivaras vidkommande innebar det att en skatt utgörande 191 
daler och 16 öre silvermynt blev fastställd i samband med skattereformen 
(Jorde- och uppbördsbok för Torne Lappmark 1695-1730, 1994, s. 295). 
Beskattningsgrunden blev den enskildes lappskatteland (Arell 1979, s. 10). 
I en jämförelse med övriga riket förefaller det som lapparnas byskattesystem 
fortfarande fungerat enligt samma principer som skattedistrikten i landet i 
övrigt (Korpijaakko-Labba 1994, s. 415).

Skatten för hela lappbyn skulle vara oföränderlig, med lokala förtroen
demän som hjälp vid fördelningen av skatterna. Det skulle finnas en så 
kallad lapplänsman i varje lappby utsedd av samerna själva. Från början 
grundade sig skattens storlek på det enskilda lappskattelandet. Men med 
tiden kom förmögenhetsförhållande, oftast renmängd, att få en större 
betydelse vid beskattningen. Detta hänger samman med rennäringens och 
därmed markanvändningens utveckling från små individuellt brukade 
skatteland mot ett gemensamt bruk av skattelanden av mer kollektivistiskt 
slag. Detta berodde bland annat på rennäringens expansion, men också på 
upprättandet av en riksgräns mellan Sverige och Norge 1751, varvid en stor 
del av Tingivaras byområde kom att hamna på den norska sidan av gränsen 
och därmed utanför den svenska jurisdiktionen, och utanför lappbyns 
disposition.

Man kan också utifrån jordeböckerna se att efter 1695 gick utveck
lingen till en början mot mer preciserade skatteland, kanske som en konse
kvens av att man började föra noggrannare jordeböcker. Men efter 1750 
gick utvecklingen i motsatt riktning, mot ett sambruk av lappskattelanden.

Under tiden fram till 1721 förekommer inga markanvändningstvister i 
detta område där någon medlem av släkten Labba är inblandad i härads
rätten. Men av de rättsfall som finns framgår att innehavaren hade en av 
rättsordningen skyddad ensamrätt till lappskattelandet. Mellan 1721 och 
1747 finns 16 markanvändningstvister där någon medlem av släkten är 
inblandad i rätten. Jag ska här gå igenom ett par av dessa fall.

Vid tinget i Jukkasjärvi 1722 besvärar sig Jon Nilsson Nicki från 
Sarivuoma över att Anders Andersson Labba tränger in på hans land, som 
han innehaft de senaste 15 åren. Han gör stor skada på giller och på skogs- 
djursbeståndet, som märkbart minskat. Nicki yrkar, att Labba ska förbju-
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das att fortsätta med ”detta våldsamma inträngande”, som man skriver i 
domboken. Labba blir vid 40 mark. Smtz. (silvermynt) straff förbjuden att 
fortsätta med detta på som man skriver ”Jon Nilssons rätta och tillständiga 
skatteland och skog” utan Nickis tillåtelse (Dombok Torne Lappmark 
1715-1726:1994, s. 130).

Det här fallet är en tvist mellan två enskilda personer där käranden i 
tvisten får rättsordningens skydd för sitt innehav genom en dom som ger 
denne rätt. Labba är i detta fall svarande. Det framgår av rättsfallet att det 
är lappskattelandet som är rättsobjektet och parterna rättssubjekt.

Vid tinget i Jukkasjärvi år 1723 besvärar sig tolv skattelappar från 
Sariwoma över att Anders Andersson Labba och Thomas Larsson Lalla 
inträngt på deras skatteland i Sariwoma och ska redan ha flyttat in sina hus 
eller bodar på deras ”Egor” som man skriver i protokollet. Labba och Lalla 
blir vid laga straff förbjudna att göra detta utan ägarnas tillåtelse (Dombok 
Torne Lappmark 1715-1726, 1994, s. 149).

Tvisten kan ha varit en indikation på ett ökande renantal eftersom den 
avser just betesmarker. Detta fall är intressant så till vida att det är fråga om 
en grupptalan. Det är alltså frågan om tolv personer som gör gemensam sak 
mot två personers olovliga intrång på deras land. Det är troligt att detta är 
en fortsättning på den tidigare tvisten från 1722 mellan Jon Nilsson Nicki 
och Anders Andersson Labba, men med fler personer mobiliserade. Även i 
detta fall är skattelandet rättsobjektet medan parterna är rättssubjekt.

År 1723 är Jon Amundsson Labba uppe i rätten i ett mål, där Jon 
Nilsson Nicki trängt in på hans skatteland Spalliorda eller Attiawara. Nicki 
invänder och menar att det skulle vara hans skatteland. Men det blev 
intygat av nämnden, att det var själva fjällryggen som var tvistig och att 
denna var en allmänning som alla lappar fick begagna sig av vid flyttning 
mellan olika betesmarker. Häradsrätten hänvisar till en resolution utfärdad 
av Kungl. Maj:t 25 maj 1720 § 45, där detta framgår. I domen skriver man 
”Men det land och Marek, som dhe af ålder skattat före, må ingen hafwa 
macht at tränga dem ifrån, wider both som Lag förmår”. Rätten undersökte 
också varför Nicki försummat utropen vid tingsförhandlingarna, och man 
kom fram till att han inte hade någon annan ursäkt än att ”han suttit hoos 
sin Borgare Befallningzman Peter Pipping och druckit”. För detta blev han 
enligt Kongi. Majtzz. Rättegångz förordningh § 2 dömd till 1 dir. smtz. i 
böter (Dombok Torne Lappmark 1722, s. 147-148).

Även detta är ett mål där de inblandade personerna är rättssubjekten och 
skattelandet är rättsobjektet.
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Det finns många fler rättsfall där släkten Labba varit inblandad men jag 
begränsar mig till dessa. I de flesta fall har den varit svarande efter intrång 
på andras skatteland. Av detta kan man försiktigtvis dra den slutsatsen att 
släkten varit expansiv. Den har också med tiden bosatt sig i de nordligaste 
lappbyarna i Sverige och är också ännu i dag bosatt i nordligaste delarna 
av nuvarande Finland. Men området de bor i hör till Rounalas gamla by
områden som Sverige förlorade till Ryssland 1814, Torne och Muonio älvar 
kom att utgöra den nya riksgränsen.

Efter 1747 har det inte varit möjligt att hitta rättsfall rörande tvister 
mellan enskilda skatteland eller skattelandsinnehavare, där medlemmar av
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släkten Labba varit inblandade. Sannolikt är detta en konsekvens av att det 
varit omöjligt att hålla ordning i skattelandssystemet till följd av den före
stående gränsdragningen mot Norge efter det att allmogen fått kunskap om 
vad som var på gång att ske och de reaktioner som följt på detta. Däremot 
var lappbyn part i flera tvister med andra lappbyar.

Renskötselns expansion mot allt större renhjordar kan naturligtvis också 
ha varit bidragande till denna utveckling.

Bördsrätten
Bördsrätten generellt
I den äldre jordrätten var den enskilde jordägarens dispositionsrätt över sin 
fasta egendom i viktiga avseenden inskränkt, av hänsyn till släkten. Arve- 
j orden stod i centrum i dåtidens starkt gammalnordiskt präglade rättsupp
fattning och omfattades av ett komplext system av rättsregler som kallades 
arvejordssystemet och en av dess hörnstenar var bördsrätten (Wernstedt 
1983, s. 32).

Enligt de äldsta landskapslagarna (Gutalagen och Äldre Västgötalagen) 
var all jord underkastad bördsrätt. De övriga landskapslagarna skilde där
emot på arvejord och avlingejord och endast arvej orden var föremål för 
bördsrätt (Hafström 1970, s. 21). Denna var ett skydd för att arvejord inte 
skulle försvinna ut ur släktens ägo. Den individuella äganderätt som finns 
i dag existerade inte, utan det var släkten som var innehavare av jorden. 
Under den äldsta tiden fick jorden endast säljas i fall av nöd och i Guta
lagen 28 kapitlet stadgas att ingen får sälja jord. Om nöd var för handen 
skulle ägarna, i så fall, med socken- och ättemän erbjuda de närmaste frän- 
derna att köpa jorden och om dessa inte kunde köpa jorden skulle den 
erbjudas avlägsnare släktgrenar eller ättemän (Hafström 1970, s. 21-22). 
Med tiden utvecklades bördsrätten till en rätt att lösa släktjorden, innan 
den fick säljas utom släkten. Avlingejorden, jord som köpts, omfattades 
ej av bördsrätten. Detta framgår av Nehrmans avhandling, där han skriver:

all fast egendom frälse eller skatte eller frälseränta, som ägaren ärfft, 6 fl.
Jord. B. Wästml. 2 Capit. Jord.B. L.L. eller bördkiöpt, 2 fl. Jord. B. Suderml.
är underställd Börds=Rätt och Lösen, när then försäljes eller öfverlåtes til
obyrdharman, 8 fl. Jord. B. Wästml. L. eller fiermare slächt, eller och til then,
som en är skyld på then sidan, ifrån hvilken then sålde ägendomen tilfallit
ägaren, jämför Börds=Ordn. 1720. .... , i' ' (Nehrman 1729, s. 287.)
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Detta framgår också av den äldre Västgötalagen fl. 3, som lyder:

Om någon vill sälja sin jord, då skall kan bjuda den till sin arvinge. 
Sjunätting skall man utsätta för arvingen och så bjuda honom att köpa 
jorden.

(Holmbäck&Wessén 1933-46, s. 134.)

I den yngre Västgötalagen fl. 4 står följande:

Om någon vill sälja sin jord, då skall han utsätta sjunätting för arvingen och 
på tinget bjuda honom att köpa jorden och utsätta en månadsstämma därför.

(Holmbäck-Wessén 1933-46, s. 331.)

Reglerna finns även i Magnus Erikssons landslag i Jordabalken fl. 2, där det 
stadgas:

Nu vill någon sälja sin jord, som han fått genom arv; då skall han på tre ting 
hembjuda den till sina fränder, fädernejord åt fädernefränder och möderne
jord åt mödernefränder.

(Holmbäck-Wessén 1933-46, s. 72.)

Ar 1720 utkom en bördsrättsförordning som byggde på de tidigare regler, 
som fanns i denna ovan refererade äldre lagstiftning om bördsrätt och 
bördslösen. Föremål för bördslösen kunde endast vara frälse- och skattejord 
och frälseränta (Ffafström 1970, s. 23-24). Dessa bestämmelser kom sedan 
också att ingå i jordabalkens 4:e kapitlet i 1734 års lag.

När man i början av 1600-talet började upprätta jordeböcker uppdelade 
man jorden i tre jordnaturer: frälse-, skatte- och kronojord. Frälsejorden var 
jord som ägdes av adeln och var befriad från skatt, medan skatte jorden inne
hades av skattebönder och dessa betalade skatt för jorden. Kronojorden ägdes 
av staten och innehades av landbor eller kronoåbor mot arrende eller avrad. 

För lappskattelanden gällde reglerna om bördslösen.

Bördsrätten och samerna

En indikation på att samernas jord betraktades som skatte jord var att även 
samerna omfattades av dessa regler, bördsrätten och skyddet av släktjorden. 
Detta framkommer i ett par rättsfall från mitten av 1700-talet.

På tinget i Jukkasjärvi 1740 behandlades försäljningen av ett lapp- 
skatteland tillhörigt Per Jonsson. Michel Hindriksson var köpare till skatte
landet som kallades Kieppovuoma; med kåtor, jaktmarker och fiskevatten.
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Köpeskillingen var 73 koppardaler. Lappskattelandet hade utbjudits till för
säljning vid tre på varandra följande ting, 16 januari 1738, 15 januari 1739 
och 15 januari 1740, utan att någon släkting anmält sitt intresse att börds- 
lösa landet. Häradsdomaren utfärdade därefter ett fastebrev i enlighet med 
kapitel 4 i Jordabalken i 1734 års lag (SRA, renoverad dombok för år 1740, 
Norrbottens län, vol. 23). Skattelandet låg förmodligen vid östra änden av 
nuvarande Kiepanjaure och gränsade mot släkten Labbas skatteland, vilket 
omgav de västliga delarna av Kiepanjaure och sträckte sig långt in i Norge, 
omfattande området som ligger norr om Altevatten. Släkten Labba var dock 
en manstark släkt, så man kan nog förutsätta att det aldrig blev aktuellt att 
avyttra släktjord.

Vid samma ting var en egendom i Ullatti utbjuden för andra gången till 
försäljning. Egendomen tillhörde bonden Henrik Jönsson och det var inget 
lappskatteland. Förfarandet vid försäljningen med tre utbud och rätt till 
bördslösen var dock detsamma i båda fallen.

I och med att bördslöseninstitutet tillämpades på båda dessa fall är det 
klart att det inte är fråga om kronojord. Det är ingen tvekan om att lapp- 
skattelanden betraktades som skattejord. Domstolen hänvisar till reglerna 
om bördslösen i 4. Cap. Jord. b. 1734 års lag.

Detta ger en bild av den rådande rättsordningens sätt att se på försäljning
arna som likvärdiga och ger också en indikation på skattelandens rättsliga 
status. Rättspraxisen från denna tid och tillämpandet av bördslöseninstitutet 
ger sammantaget en tydlig bild av rättsordningens sätt att se på lappskatte- 
landen. Det är ingen tvekan om att lappskattelanden innehades med skatte- 
mannarätt, vilket motsvarar dagens äganderätt. Detta framgår också av den 
finska rättshistorikern Kaisa Korpijaakko-Labbas avhandling. Hon klargör 
med tydlighet att samerna innehade sina lappskatteland med skattemannarätt.

Med hjälp av rättsfallen ovan klargörs att man på 1700-talet hade ett 
dynamiskt skydd för markanvändningen och också överlåtelsekompetens, 
det vill säga att man kunde sälja landen.

Man kan konstatera att rättsväsendet, som en del av statsmakten på denna 
tid, uttryckligen behandlat samernas rätt som en äganderätt eller skatteman
narätt och ingenting annat. Det borde vara självklart att den gällande rätten 
på den tiden, precis som i dag, kom till uttryck i domstolarnas rättsutövning.

Det faktiska innehållet i äganderätten varierar naturligtvis från tid till 
annan. Men domboksmaterialet är otvetydigt. Reglerna om bördslösen 
visar att samernas förhållande till jorden uppfyllde alla de kriterier, som 
ännu i dag bildar summan av de rättigheter som kallas äganderätt.
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Länsstyrelsens agerande beträffande lappskattelanden

Mot slutet av 1700-talet börjar myndigheterna flytta fram sina positioner i 
Lappmarken. I domstolarna hänvisas ofta till 1749-års lappmarksregle- 
mente3 och 1760 års kronofogdeinstruktion4 för lappmarken. Dessa 
instruktioner började behandlas som rättskällor. Nästa steg är att länsstyrel
sen helt enkelt griper in och underkänner domstolarnas kompetens att 
handha lappskattelandsfrågor och tar själva över uppgiften.

Det utvecklas till en ren maktkamp mellan landshövdingen och härads
rätterna vilken pågår under ett par decennier tills landshövdingens stånd
punkt tog över, vilket redovisas i fallet från Jokkmokk 1793 i följande 
avsnitt.

Den legala grunden till denna åtgärd var en skrivelse 1792 från lands
hövding J. G. af Donner, i vilken landshövdingen menade att samernas sed- 
vanerätt att omfördela land skulle avskaffas eftersom alla skatteland var 
kronojord (Holmbäck 1922, s. 78).

I skrivelsen står bland annat följande:

... Alltså och då sädane inom Lappmarken war ande lappland med öfriga 
lägenheter; alla äro Krono så har jag till winnande af nyss berörde ändamål 
och mera ordning härmed skolat hafwa Oeconomiæ Directeuren och Krono 
Befallningsman anbefalt, at i likhet med hwad Härads-Fogde Instruction för
mår meddela wederbörande skattdragande Lappmänn inom Fogderiet 
immissioner och införssel til deras innehavande land, deruti samma lands 
gränser och läge, fisksjöar och fler tillhörigheter i korthet utnämnas och upp
sättas skola, til utrönande hivarav, härom här förut bör i angränsandes af 
Lappallmogen, Krono och Bya Länmänns närwaro noga efterforskas och 
undersökas, hwad lapplandet tilhör, eller efter gammalt bruk och med rätta 
tillhöra bör, hwilka immisioner alla sedermera skola til min stadfästelses 
erhållande och framtida säkerhet för innehafwarne. hit insändas, så wäl som
sådant ivid ombyte af Åboer ock giöras bör i synnerhet då när flere af bar
nen komma at bliwa innehafware af Föräldrarnas land.

I skrivelsen uttrycks att det nu är landshövdingen som ska utfärda immi
sioner. Dessa ska ersätta de fastebrev som häradsrätten tidigare utfärdat. 
I brevet framgår att häradsrättens roll reduceras till att handha tvister där 
någon innehavare gör intrång på någon annans land. Det uttrycks på föl
jande sätt:

• ••, och i alla fall den, som utan lof och tilstand sig å den andras land inträng
er, eller detsamma åwärkar, at blifwa ansvarig för den plikt, som Domaren i 
orten finner, då åkärande härom gjöres ...
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Ett klart uttryck för landshövding af Donners syn på problematiken. 
Domstolens roll har reducerats till en lösning av tvister, medan handhavan- 
det av lappskattelanden flyttats till länsstyrelsen.

Kampen vid häradsrätten i Jokkmokk 1793
I Jukkasjärvi upphör rättspraxis beträffande lappskatteland i mitten av 
1700-talet, men i Jokkmokk spetsas frågeställningen till på tinget 1793 
genom ett mål, angående ett lappskatteland tillhörigt Per Jonsson Rim 
i Sjokksjokk. Rim hade ett skatteland vid Skellarim, men hade efter en 
brand efter ett åsknedslag som ödelagt landet hyrt in sig på ett närliggande 
land mot att han betalade skatt även för detta. Kronoombudsman F. E. 
Hasselhoun meddelade honom efter en tid, att hans skatteland var lagt 
under Vajmats nybygge, helt enligt instruktionerna i Lappmarksreglementet 
och lappfogdeinstruktionen. Vid tinget år 1793 protesterade Rim mot detta 
och hävdade att detta skett ”emot min vilja, utan föregången rättegång och 
undersökning vid behörig domstol” som han skriver i sin inlaga där han 
stämmer Hasselhoun. Rim hade tidigare varit lapplänsman och var för
modligen inte helt obekant med lagen och tillämpningen av den. Han kräv
de att Hasselhoun skulle visa upp det dokument som var den lagliga 
grunden för hans förfarande. Hasselhoun hävdade inför tinget att mark- 
användningsfrågor om lappskatteland inte längre var tingets angelägenhet 
utan länsstyrelsens.

Grunden för detta var ovan nämnda skrivelse av landshövding J. G. af 
Donner, där det bland annat framgår att lappskattelanden numera skulle 
vara kronojord och att kronoombudsmannen därmed hade rätt att göra de 
dispositioner han fann lämpliga. Han skulle utfärda inrymningarna som 
sedan skulle stadfästas av landshövdingen. Rim replikerade att det inte 
fanns lagligt stöd för de befogenheter som landshövdingen utrustat honom 
med. Allmogen som var närvarande vid tinget protesterade kraftigt och 
hävdade att man inte ville förlora sin gamla rätt att vid tinget jämka sina 
gamla lappskatteland. Både nybyggare och samer vände sig mot 
Hasselhouns agerande och menade att det var bäst att denna typ av frågor 
även fortsättningsvis löstes inför rätten eftersom man där kände till de loka
la förhållandena bäst och vittnena dessutom fick uppträda under ed. Av 
protokollet framgår vidare att häradsrätten försöker hävda sin auktoritet 
genom följande:
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Häradsrätten fann rätt obehagligt, att åhöra dessa med många flera härvid 
gjorda erinringar och förbehåll från både lappmän och nybyggare. 
Nedtystade dem slutligen med försäkran, att Kungl. Maj:ts befallnmgshavan- 
de vid erhållande om vad Jokkmokksallmogen här ovan andragit, nogsamt 
lärer rätte den vidtagna författningen i alla delar, som allmogen befara med 
tiden bliver dem skadliga.

(Dombok Jokkmokk 1793, tryckt i Prawitz 1967, bilaga 25, s. 5.)

I princip innebär detta att häradsrätten säger att landshövdingen ska ändra 
sin skrivelse. Sedvanan hade länge varit en central rättskälla vid härads
rätterna men nu ser man en ändring från myndighetshåll vad beträffar detta 
genom att man helt enkelt försöker köra över häradsrätten. Häradsrätten 
påpekade att skrivelsen ej blivit ”med häradsrätten kommunicerad”. 
Hasselhoun lämnade då rättssalen med motiveringen att han ej behövde 
närvara vid rätten eftersom landshövdingen ändå givit honom befogenhet 
att avgöra lappskattelandstvister på egen hand.

Den fortsatta utvecklingen i länen

Tvister som de ovan nämnda var en trend som kom att fortsätta vid flera 
olika mål. Det var i princip en kamp mellan landshövdingen och häradsrät
terna. Praxisen kom också sakta men säkert att gå mot att landshövdingen 
fick mer och mer makt genom att domstolarna började godta inrymningar 
utfärdade av honom.

Vid tingsrätten i Lycksele var en tvist uppe 1803 där en same hänvisade 
till en dom från häradsrätten tio år tidigare när han förde talan mot en annan 
same som blivit insatt på hans skatteland genom ett inrymningsbrev från 
landshövdingen (Dombok Lycksele 1803, no 36, SRA, renoverade domböck
er). Häradsrätten föreföll att ha tagit intryck av pressen från myndighetshåll 
och ändrade nu praxisen genom att ge den av länsstyrelsen inrymda samen 
rätt. I domstolarna började man mer och mer tala i termer som ”vanlig 
nyttjorätt” och ”uteslutande nytt jorätt” och ibland om äganderätt. Termino
login om karaktären av rätten var tvetydig och varierade från häradsrätt till 
häradsrätt men tendensen är otvetydig. Omkring 1810 började också benäm
ningen kronojord dyka upp när det gällde benämningen på skattelandens 
jordkaraktär. Tidigare hade ingen tvekan rått om att skattelanden var av 
skattenatur. År 1824 förefaller förändringen vara konsekvent genomförd och 
i princip all mark disponerad av samer har fått titeln kronojord.
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Utvecklingen på det rikspolitiska planet

1873 års avvittringsstadga
Nästa steg i processen som skulle leda till fastställandet av det rättsläge som 
samerna har i dag var avvittringarna5 och då speciellt 1873 års avvittrings
stadga, som kom att gälla lappmarken. Det uttalade syftet med denna var, 
vilket också framgår av propositionen, att trygga skogens framtida bestånd 
och bevarandet av lapparnas rättigheter inom Norrbottens och Väster
bottens läns lappmarker. Vid debatterna i riksdagen kom olika synpunkter 
fram såsom att samerna hade urminnes hävd medan andra hävdade att sta
ten var ägare till marken ifråga. Det senare bygger på ett brev från Gustav 
Vasa där han skriver att ”obyggd mark hörer Gud, Konungen och svenska 
kronan till”. Detta brev ska dock, enligt professor Gerhard Hafström inte ses 
som att kronan gjorde privaträttsliga anspråk på dessa områden. Det var 
endast fråga om en kunglig dispositionsrätt över jorden i koloniseringssyfte 
(Hafström 1970, s. 193). Resultatet i riksdagen blev dock att man kunde 
enas om att samerna hade en sedvanerätt baserad på urminnes hävd, vilket 
också kom till uttryck i avvittringsstadgan.

1886 års renbeteslag
Av största betydelse för samernas rättsläge i dag hade dock tillkomsten av 
1886 års renbeteslag, och det utredningsarbete som föregick denna. Den 16 
juni 1882 uppdrog Kungl. Maj:t till en kommitté att utarbeta lagbestämmel
ser angående de svenska lapparna och deras förhållanden till de bofasta. Inga 
samer var representerade i kommittén. Denna arbetade mycket fort och 
redan den 25 augusti året efter kom man med ett förslag. Förklaringen till 
snabbheten var att man till stora delar lade 1873 års avvittringsstadga och 
dess förarbeten till grund för utredningen. I debatterna i riksdagens kamrar 
diskuterades vilken karaktär samernas rätt kunde tänkas ha. En del talare 
hävdade att samerna ej har någon rätt i sig själva utan att det skulle vara 
fråga om ett privilegium givet av kronan medan andra åter hävdar att 
samerna hade en sedvanerätt grundad på urminnes hävd, baserad på bestäm
melserna i rättegångsbalken i 1734 års lag. Där finns bestämmelser, om att 
domaren får grunda sina beslut på sedvana och landssed på vissa villkor. 
Man såg överhuvudtaget inte på det rättsläge som hade rått åtminstone fram 
till 1740 i Jukkasjärvi och 1793 i Jokkmokk, vilket jag redovisat tidigare. Av 
någon anledning kommer inte detta fram. Man kan bara spekulera i vilken 
effekt detta skulle ha kunnat få på lagstiftningens resultat. Men samtidigt
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måste man hålla i åtanke de hållningar i samhället som rådde på denna tid. 
De så kallade stadieteorierna dominerade och enligt dessa var det närmast en 
historisk lag att folk på lägre stadier inte kunde vara bärare av äganderätt, 
eftersom de ej kände till denna. Dessa teorier var så självskrivna att man inte 
ansåg sig behövde göra några undersökningar om de faktiska förhållandena.

Den ekonomiska utvecklingen i samhället
För att förstå inskränkningen av samernas rättigheter måste man se på vad 
som samtidigt hände i samhället. Från mitten av 1800-talet började skogen 
att få ett stort ekonomiskt värde, till följd av att industrialiseringen tagit fart 
ute i Europa. Skogsexporten börjar få en mycket stor betydelse för den 
svenska ekonomin och svarar för 40 procent av landets exportintäkter. Som 
en konsekvens av detta hade skogsbolagen börjat agera i lappmarken och 
hade naturligtvis sina förespråkare i de politiska sfärerna där besluten fatta
des. Med samerna var förhållandet det motsatta. Man hade inga egna repre
sentanter i något sammanhang i samband lagstiftningsprocesserna.

Riksdagsbehandlingen
Det ansågs av en del att om samernas sedvanerätt skulle ha lagfästs skulle 
detta ha blivit ett hinder och det skulle ha hämmat hela Norrlands ekono
miska utveckling (Högsta domstolen, Remissbetänkande, Bihang till Riks
dagens protokoll 1885 1 saml. 1 avd., s. 6 ff.). Denna uppfattning hävdar 
justitierådet Knut Olivecrona i HD:s remissbetänkande och den är tämligen 
representativ för de stämningar som rådde i stora delar av samhället. Depar
tementschefen Nils Vult von Steyern hade en annan uppfattning. Enligt 
honom var samernas sedvanemässiga flyttningar en lagstadgad rättighet, 
vilket framgår av Jordabalkens 15 kapitel 1 § i 1734 års lag. Han ansåg att 
samernas sedvanerätt mycket väl uppfyllde lagens kriterier (Högsta dom
stolen, Remissbetänkande, Bihang till Riksdagens protokoll 1885 1 saml. 1 
avd., s. 8). Han redogjorde för omständigheterna och bemötte Olivecronas 
kritik punkt för punkt. Olivecronas uppfattning baserade sig på de teorier 
om folks utvecklingsstadier, som på denna tid var förhärskande i samhälls
vetenskapen. HD:s remiss fick inte något gehör vid den slutliga behand
lingen, utan sedvanerätten lagfästes.

Jämfört med den rättsställning som samerna haft under 1700-talet kan 
man inte komma ifrån att de rättigheter som kom uttryck i 1886 års 
renbeteslag inte står i samklang med de historiska förhållandena. Över
huvudtaget diskuterades inte dessa utan de föreföll snarast att vara helt
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okända, för de politiker och rättslärde som uttalade sig. Man diskuterade 
samernas sedvanerätt, men inte den skattemannarätt eller äganderätt som 
samerna otvetydigt hade haft, åtminstone fram till mitten av 1700-talet.

Häradsallmänningarnas utveckling som 
ett liknande problem
En juridisk frågeställning som till vissa delar kan jämföras med utveckling
en av samernas rättigheter är utvecklingen av häradsallmänningarna. Denna 
fråga aktualiserades när Kammarkollegiet hävdade att dessa tillhörde 
kronan. Men bönderna var bättre orienterade i det svenska rättssystemet 
och hade också ett stort politiskt inflytande sedan 1789 års förenings- och 
säkerhetsakt och statsvälvningen 1809, samt representerades också i stånds
riksdagen genom bondeståndet De gav sig inte så lätt, utan startade en 
process mot staten i denna fråga och vann processen genom en dom i HD 
1875 (NJA 1875, s. 538).

Staten försökte dock igen att genom Kammarkollegiet driva frågan 
vidare. Man vann också framgång i de administrativa domstolarna genom 
att Regeringsrätten tillerkände kronan äganderätten till allmänningarna 
genom en dom 1927 (RÅ 1927, s. 558).

Bönderna förde frågan till civil domstol och vann åter i ett nytt HD- 
avgörande 1928 (NJA 1928, s. 463). Där konstateras att häradsallmänning
arna inte kunde anses tillhöra kronan, trots att de varit upptagna under 
jordnaturen ”krono” i jordeböckerna.

Man kan rent hypotetiskt ställa sig frågan hur domstolarna på denna tid 
skulle ha ställt sig, om samerna hade börjat processa om lappskattelanden. 
Det är ju ingen tvekan om att samerna på 1700-talet hade skattemannarätt 
till sin jord, vilket ju är en betydligt starkare rättsstatus än den som gällde 
för häradsallmänningarna. Troligtvis skulle staten haft svårigheter att visa 
vilket laga fång som låg till grund för den hävdade äganderätten.

Kommentar

I den juridiska doktrinen har långt in i våra dagar förelegat en föreställning 
om att en markanvändning baserad på naturanäringar inte kunde utgöra 
grund för äganderätt. Denna uppfattning byggde på de föreställningar som
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fanns under 1800-talet med folk på olika utvecklingsstadier med jordbruket 
högst upp i hierarkin. Nomaden ansågs inte kunna äga mark eftersom han 
ansågs stå på en lägre nivå och inte kände till äganderätten. Dessa teorier 
betraktades som historiska sanningar och var också en implicit premiss i 
frågan om samernas rättigheter (Lundmark 2006:119, Korpijaakko-Labba 
1994, s. 33-35).

Gunnar Myrdal skriver att man nästan aldrig möter någon slumpmässig 
brist på kunskap och att okunnighet i likhet med kunskap är ändamålsstyrd. 
Värderingskonflikter som är emotionella leder till rationaliseringar och 
skapar en blindhet för vissa förhållanden och orsakar en glidning av andra, 
och leder i allmänhet till att verklighetsuppfattningarna avviker från san
ningen i bestämda riktningar.

Myrdal för fram hypotesen att bakom forskning av detta slag, är kun
skapen och bristen på kunskap vanligtvis inte enkel och slumpmässig, utan 
styrd av syften, alltså opportunistisk (Myrdal 1969, s. 31).

Man kan väl inte komma ifrån misstanken att sådana faktorer kan ha 
inverkat på de utredningar som tillkom under 1800-talet.

Konklusion
Det går helt tydligt att se att samernas rätt hänger intimt samman med stats
maktens framväxt. Under 1700-talet kan man helt klart se en försvagning 
av samernas rätt och en förändring av statmaktens syn i takt med att de 
regionala myndigheterna växer sig allt starkare. Landshövdingar och andra 
statstjänstemän hade naturligtvis i uppgift att ta till vara statens intressen i 
regionen. Med tiden tog också landshövdingen över förvaltningen av lapp- 
skattelanden, vilket kom till uttryck 1793 vid rättegången i Jokkmokks 
häradsrätt. Som en följd av denna rättegång, går förvaltningen stegvis över 
till länsstyrelsen. Att frågan juridiskt är känslig kommer till uttryck genom 
att staten inte direkt lagstiftar bort samernas rätt, utan rättsläget blir juri
diskt oreglerat fram till den första renbeteslagen 1886. Under mellantiden 
växer en förvaltningspraxis fram som kommer att ligga till grund för den 
nya situation som uppstår med renbeteslagens tillkomst.

Politiskt var frågan betydligt enklare att hantera och det som diskute
rades, och också låg till grund för de politiska besluten, var huruvida 
samerna hade sedvanerätt eller inte. Att samerna haft skattemannarätt 
(äganderätt) under 1700-talet kommer inte fram vid något enda tillfälle,
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vare sig i debatterna eller i utredningarna. Av någon anledning har man inte 
funnit detta material i arkiven, trots att detta inte är förenat med några 
svårigheter.

Slutsatsen är tämligen klar och entydig utifrån det jag redovisat ovan i 
artikeln. 1886 års renbeteslag och samernas nuvarande rättsställning till
kom sannolikt utifrån rättshistoriskt felaktiga premisser.
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Noter

1. Jag använder ordet lapp tämligen frekvent i artikeln, eftersom man inte kan anse 
att det hade en negativ betydelse på 16- och 1700-talen. Det var snarare en 
beskattningsterm inom den svenska administrationen som hängde intimt samman 
med lappskattelandsbegreppet. Termen var snarare ett uttryck för näringsutöv- 
ningen (Korpijaakko-Labba 1994, s. 66-67).

I dag har dock ordet i vissa sammanhang en helt annan innebörd än det hade 
tidigare och uppfattas som nedsättande av många samer.

2. Tanner, Väinö, Antropogeografiska studier i Petsamo-omrädet, 1929, s. 343-344.

3. 1749 års lappmarksreglemente reglerade etablerandet av nybyggen i Lappmarken. 
Dessa fick inte tas upp var som helst, utan ansökan skulle godkännas av lands
hövdingen. Reglementet var ett led i kolonisationen av lappmarken. Upptagandet 
av nybyggen var förenade med vissa villkor, vilket jag ej går in på här.

4. Kronofogdeinstruktionen, eller Lappfogdeinstruktionen som den allmänt kallas, är 
en instruktion till fogdarna i lappmarken där deras verksamhet regleras ingående. 
Den utfärdades den 5 augusti 1760.

5. Avvittringarna var en uppdelning av marken mellan kronan och enskilda.
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Inger Zachrisson berättar i artikeln, Arkeologi Inför rätta - sydsamernas 
äldre historia, personligt om sina upplevelser att som sakkunnig arkeolog, 
vittne på svarandesidan, stå inför rätta. Till sin förvåning får hon finna sig i att 
hennes forskningsresultat inte värderas som fakta (utan som förståelse). Hon 
konstaterar: "Härjedalsprocessen är ett exempel på hur en minoritets identitet 
och historia osynliggörs." Hon beskriver hur "En rättssak låser de akademiska 
positionerna på ett sätt som inte bidrar till en god diskussion."



Arkeologi inför rätta 
- sydsamernas äldre historia

År 1995 stod arkeologer för första gången i Sverige som vittnen inför en 
domstol; undertecknad var en av dem. Målet gällde samernas roll i Härje
dalens äldre historia. Samernas närvaro i norr, långt tillbaka i tiden, är till 
fullo erkänd. Men sydsamerna i mellersta Skandinavien måste fortfarande 
kämpa för sin historia och sina rättigheter, inte bara mot ”storsamhället”, 
utan också många gånger mot sina egna bröder längre norrut. I dag sträck
er sig samiskt område i Skandinavien - definierat efter renskötseln - i söder 
till Idre i norra Dalarna och sjön Femunden i norska Hedmark och i öster 
till nordligaste Finland och norra Kolahalvön.

Efter att på 1960-talet ha specialiserat mig på vikingatida bronsgjutning, 
har jag sedan 1970 arbetat med samisk kultur och historia. Först gällde det 
björngravar inom projektet Norrlands Tidiga Bebyggelse (NTB), lett av 
Evert Baudou och Margareta Biörnstad. En helt ny värld öppnade sig för 
mig. Den fascinationen har jag fortfarande och det förvånar mig att inte fler 
drabbats av den.

Några år in på 1970-talet fick jag i uppdrag att för NTB göra en sam
manställning av det arkeologiska materialet från tiden omkring Kristi födel
se och framåt från norra Sverige, främst från de stora sjöregleringsunder- 
sökningarna. Ett syfte var att söka se vad som tillhörde nordisk respektive 
samisk kultur - men jag skulle inte gå söder om Ångermanälven; där hade 
ju samerna aldrig funnits, enligt den då allmänna åsikten, något som jag inte 
hade orsak att betvivla. Utifrån en fältundersökning i södra Lappland lade 
jag därefter, 1984, fram en doktorsavhandling om samiska metalldepåer, 
främst offerplatsfynd, från cirka 1000-1350 e.Kr. i norra Fennoskandia; det 
var för Evert Baudou som nu hade blivit professor vid Umeå universitet.

Det är symptomatiskt hur jag som ung snabbt blev känd genom mina 
metallstudier - det är högstatus att syssla med nordisk vikingatid - och hur 
jag sedan, när jag började arbeta med samisk arkeologi, blev närmast 
osynlig, ”etnografiserades”. Sverige norr om Dalälven är okänt land för 
de flesta arkeologer i Sydsverige - och i Nordsverige står naturligtvis läm
ningar av nordisk kultur främst.
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Vivallen i Härjedalen och ett getingbo

Vivallen, Härjedalen. 
Rektangulär härd av flata 
stenar av en typ som 
utmärkt samiska kåtor. 
Härden har varit centralt 
placerad i en fast kåta, 
belägen på en svag för
höjning. Se även s. 139.

Foto Margareta Hildebrandt, 
Jämtlands läns museum.

Så förändrades mitt forskarliv drastiskt. År 1982 hade jag insett att ett 
gravfält med 20 gravar från 1000- och 1100-talen (utgrävt 1913) på 
Vivallen i nordvästra Härjedalen, som dittills med viss tvekan kallats 
svenskt, måste tolkas som samiskt - ingen var mera förvånad än jag själv. 
Jag mötte en norsk arkeolog, Guro Syversen, som hade frapperats av 
indikationer på samisk vikingatid-tidigmedeltid i sydöstra Norge. Vi initie
rade det Sörsamiska projektet tillsammans med osteologen Elisabeth Iregren 
och arkeologen Jan Sundström. Det var ett samarbete mellan Statens 
historiska museum i Stockholm, Jämtlands läns museum och Universitetets 
Oldsaksamling i Oslo. Vi lyckades få nordiska forskningsmedel (från 
Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning) genom att 
Guro Syversen förankrade det hela på norsk sida. I Sverige hade det varit 
omöjligt att få medel.
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Vid nya fältundersökningar 1984-1986 på Vivallen sökte vi främst efter 
den med gravarna samtida boplats, som jag ansåg borde finnas i närheten. 
Såväl Evert Baudou som Klas-Göran Selinge vid Riksantikvarieämbetet 
ansåg uppgiften omöjlig - de hade ju letat där själva utan resultat. Men 
vi fick fram två härdar från cirka 800-talet respektive 1200-talet e.Kr. och 
undersökte kåtatomtningen kring den ena (figurerna på sidan 138 och 
nedan), liksom en skärvstenspackning från 1000-talet. Glädjen blev stor 
bland samerna: den dagen 1985 när nyheten om härden på Vivallen lästes 
upp i radio ”var som en nationaldag for samene i Røros-distriktet” som 
den norska historikern Aud Mikkelsen Tretvig uttryckte det. De hade tidi
gare ofta setts som ”intränglingar”.

Gravarna på Vivallen, över män, kvinnor och barn, och boplatslämning
arna utgör en helhet. Här har bott välbärgade samer, med goda kontakter 
med ett övre skikt av nordiskt samhälle. Gravskicket visar en rad drag 
utmärkande för samisk kultur, som näversvepningar, och gravgåvorna har
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Ett ringspänne av brons av östlig typ från 
en trolig mansgrav på Vivallen, cirka 
1100-tal. Spännet har varit fäst med sin 
järnnål på ett plagg av fint ylletyg. Runt 
dess ram var en lädersnodd fastknuten, 
i vilken ett bronsbleck kan ha hängt. 
Knappt 1:1.

Foto Gunnel Jansson, RAÄ och SHMM.

Ett dussin pilspetsar av järn från en mansgrav på Vivallen, 1000- till 1100-tal De är 
av en typ som betecknas som samisk. Skaften har varit av björk, med näverlindning. 
Cirkd 1 i2.

Foto Gunnel Jansson, RAÄ och SHMM.
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samma karakteristiska kombination av vissa samiska, östliga (”finsk- 
ugriska”) och nordvästeuropeiska föremålstyper som i samiska offerplats
fynd och gravar i norra Skandinavien (figurerna till vänster). Typiska för
ändringar finns, resultatet av att föremål har tagits över av medlemmar av 
en kultur från en annan. De många utifrån införda statusföremålen talar för 
att man producerat ett överskott, kanske dyrbara pälsverk. Den föremåls- 
rikaste graven är troligen över en nåjd, en schaman. I eldstäderna låg stora 
obrända ben av ren. Landskapet har nyttjats för bete. Läget långt inne i 
skogslandet vid myrar, kallkällor och en bäck var lämpat för tamrenskötsel. 
Getter kan ha hållits; getskinn och ben av get eller får har påträffats.

Flera kolleger från norska sidan kom på besök, från Sverige Björn 
Ambrosiani. Reaktionerna bland andra svenska arkeologer var inte lika 
positiva. ”Inte kan härdar bestämmas till typ eller etniskt”, menade Klas- 
Göran Selinge. ”Men så kan Du ju inte säga - det kan ju få politisk betydel
se!”, utbrast Margareta Biörnstad bestört.

Den syn som ledande vetenskapsmän i Norden företrädde under större 
delen av 1800-talet var att samerna och deras förfäder har en mycket lång 
historia i hela eller större delen av Norden. Enligt samernas egna tradi
tioner, nedskrivna från 1700-talet och framåt, har de ”alltid” funnits här. 
Men nya krav på rättigheter till land och vatten skärpte på 1880-talet mot
sättningarna mellan bönder och renskötande samer i södra Norge. Teorin 
framfördes att samerna skulle ha invandrat från norr och öster i senare tid 
och först på 1700-talet nått sina nuvarande sydligaste områden; huvud
argumentet var att samiska ortnamn, gravar och offerplatser skulle saknas 
där. Teorin har också stämt med en nationalistisk grundsyn och statliga 
intressen.

Hade jag vetat vilket getingbo jag gav mig in i, kanske jag hade tvekat. 
Men min nyfikenhet var väckt - det här var ett detektivarbete av rang. På 
historikersymposiet i Trondheim 1982 hade jag också blivit provocerad av 
några norska historiker, som vidhöll att samerna aldrig skulle ha funnits här 
i äldre tid, fast jag kunde se det med egna ögon. Jørn Sandnes, professor i 
historia i Trondheim, hade 1973 beskrivit sydsamisk kultur som ”denne 
fremmede kultur i vårt eget land” (Sandnes kursivering). Inte kunde jag ana 
hur mycket arkeologi är politik; jag hade dittills levt i en skyddad värld.

Vivallen står fortfarande centralt; platsen har kommit att spela en 
nyckelroll för sydsamisk identitet, liksom i ett vidare sammanhang. 
Resultaten därifrån ledde till att den stora norska samerättsutredningen, 
Samerettsutvalget, 1986 utvidgade det mandat som två historiker, Jørn
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Sandnes och Helge Salvesen, tidigare hade att skriva om det sydsamiska 
områdets historia, till att omfatta också lingvistik, med Knut Bergsland och 
Ola Stemshaug, och arkeologi, med Lars Stenvik vid Vitenskapsmuseet i 
Trondheim och mig själv. Vi arkeologer fick i uppdrag att ställa samman en 
översikt över sydsamisk historia utifrån det arkeologiska materialet från 
Kristi födelse till 1500 e.Kr.

Inför tingsrätten:
"att jag skall säga hela sanningen"
År 1991 startade vid tingsrätten i Sveg en av de största rättsprocesser som 
ägt rum i Sverige. Tre stora skogsbolag, Stora - som ensamt äger halva 
Härjedalen - Modo och Korsnäs, hade gått samman med cirka 700 mark
ägare och väckt åtal mot fem samebyar (fyra i Härjedalen samt Idre i norra 
Dalarna. En sameby är ett område, en organisatorisk och juridisk enhet för 
de samer som är renskötare). Man ansåg att samerna inte hade rätt till 
vinterbete på privatmark utanför de områden som kallas skattefjäll, mindre 
områden mot norska gränsen. Och detta trots att så sent som 1959 i en 
utredning slogs fast att större delen av Härjedalen av hävd varit renbetes
marker. Det är alltså en intressekonflikt mellan det moderna skogsbruket 
och den traditionella renskötseln. Men den är också sammanvävd med 
lokala motsättningar som under hela den tid som Härjedalen varit svenskt, 
det vill säga sedan 1645, varit ovanligt stora här. De har i sin tur fått näring 
av den rådande historiska och politiska synen i frågan.

Förlikning uppnåddes 1992 mellan skogsbolagen och samerna. En orsak 
var att bolagen inte ville riskera sin ”image” inför framför allt sina 
utländska kunder. Det internationella systemet för certifierade skogsproduk
ter handlar inte bara om ekologi utan tar också hänsyn till urbefolkningar. 
Processen drevs sedan vidare av cirka 500 markägare. Mot åtalet hävdade 
samebyarna urminnes hävd, sedvana samt konventionsskyddade rättigheter 
enligt regeringsformen och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

En rad sakkunnigutlåtanden lämnades in från bägge sidor. Evert Baudou, 
som hade utsetts av markägarna i Härjedalen att företräda dem, och jag 
själv skulle klarlägga huruvida samer funnits i västra Härjedalen före 1600- 
talet, då många uppgifter om dem finns i de skriftliga källorna. Samebyarna 
lämnade bland annat in ett populärvetenskapligt häfte om Härjedalens äldre 
samiska historia, som jag sammanställt. Evert Baudou besvarade det med ett
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större yttrande. Det följdes av flera yttranden oss emellan. Kärandesidan 
lämnade bland annat in yttranden av en norsk historiker, Kjell Haarstad, 
som helt förnekar samisk närvaro i Härjedalen före 1600-talet. Hösten 
1995 pågick huvudförhandlingarna i tingsrätten. Vi sakkunniga beteckna
des som vittnen och fick svära vittneseden, inför tre domare och en bisittare 
(och en fylld rättssal): ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, 
att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.” 
Under två dagar lade vi fram våra vittnesmål.

Evert Baudou har från 1986 och framåt i en rad arbeten lagt fram en 
teori om en flertusenårig ”etniskt, ekonomiskt och socialt betingad” gräns 
mellan samer och nordbor genom norra Jämtland-Ångermanland, från 
cirka 1000/500 f.Kr. till cirka 1000/1200 e.Kr., som en följd av ”bristande 
kontakt”. Mellannorrland ser han som ett enbart agrart samhälle under 
perioden Kristi födelse - 1100 e.Kr. Teorin bygger på Oscar Montelius och 
Gustaf Hallströms historiesyn, och Montelius definition 1917 av ”Germa
nernas land 2000 f.Kr.” Evert Baudou ansåg sig vidare ha stöd bland annat 
i mitt eget arbete för NTB, med en utbredningskarta över antagna samiska 
lämningar i enbart norra Norrland - men mitt uppdrag gällde ju inte 
området söder därom. Han åberopade också nordiska ortnamn från järn
åldern i Mellannorrland. Vivallen såg han som ”ett resultat av en tillfällig 
kontakt med” och ”en utflyttning från det stora samiska området i Övre 
Norrland”. Han efterlyste belägg för samisk närvaro i Härjedalen under 
perioderna cirka 300-800 och 1200-1600 e.Kr.

Själv bygger jag istället på det synsätt som kring 1970-talet lades fram 
av Klas-Göran Selinge, utifrån kontraster i fornlämningsbilden i Mellan
norrland, mellan å ena sidan en mobil fångstkultur i inlandet, å den andra 
en agrar kultur vid kusten och Storsjön. I Jämtland och Härjedalen kan 
denna skillnad mellan olika ekonomisk-sociala system följas in i medeltid. 
Bygder etableras och tillväxer i en process, som innebär att fångstkulturens 
områden gradvis minskar.

Min tolkning av Vivallen hade jag lagt fram 1985 och i en översikt över 
den sydsamiska frågan 1988; det var detta som från min sida startade 
diskussionen. Centrala har fångstmarksgravarna varit. De är från hela 
första årtusendet e.Kr. och finns främst i Mellanskandinaviens inland, ofta 
vid vattendragens stränder, och på eller i anslutning till boplatser av sten
ålderskaraktär; ett samband måste finnas. Från början av vår tideräkning är 
gravfältet på Krankmårtenhögen i Härjedalen (som fått sitt namn efter den 
storsame Mårten Jonsson Krank, som vid 1600-talets mitt ägde större delen
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Skinnskrapor av järn av 
samisk/finsk-ugrisk typ från 
fångstmarksgravar i 
Dalarna, den till vänster 
från Tisjön, Lima socken, 
cirka 500-tal, den till höger 
från Horrmunden, 
Transtrands socken, cirka 
700-tal. Skraporna har 
suttit mitt på ett kraftigt 
träskaft, och har vid Tisjön 
efterträtt samtida skrapor 
av sten.
Knappt 1:1.

Teckning Bengt Händel, 
SHM.

av norra Härjedalen). Offer av horn och kranietak av älg och ren på 
gravarna har paralleller norrut och österut inom det uraliska området, 
men gravarnas form och gravskicket liknar bygdernas i Mälardalen och 
sydöstra Norge. Redan omkring Kristi födelse fanns alltså tillräckligt nära 
kontakter med agrara bygder för att vissa drag i dessas gravseder skulle 
kunna övertas. Bland de yngre fångstmarksgravarna märks ett 50-tal kring 
sjön Horrmunden i norra Dalarna. Området rönte ett påfallande intresse 
från nordiskt håll från järnålder till medeltid - härför talar dels sjöns namn, 
dels skrivna källor.

Var det pälsverk, dåtidens hårdvaluta, som nordmännen stod efter, för 
att i sin tur leverera skinnen till en större marknad? Skinnvaror har spelat 
en stor roll i forntidens export från hela Skandinaviska halvön. Det var 
samer som stod för det specialiserade tekniska kunnande, med traditioner 
långt tillbaka i tiden, som var en förutsättning för såväl fångst som skinn
beredning, med egna metoder, redskap och termer. En ledartefakt är Z- 
formiga skinnskrapor av järn, kända från Mellanskandinaviens fångstmar
ker (gravar och boplatser) i väst till Sibirien i öst (figuren ovan). De efter
trädde under 500-talet de ”norrländska” kvartsitskraporna i norra Dalarna. 
Sådana järnskrapor har utmärkt samisk-uralisk kultur tills i dag. De är inte 
kända från nordisk kultur.

Nordmännen har därtill lämnat vittnesbörd om sina grannar. Det är
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slående hur ofta ordet ”finn”, ”lapp” eller liknande kan kopplas till fångst- 
marksgravar genom tradition, eller att det berättas att samer begravts på 
platsen. Ordet lapp är känt från cirka 1200 e.ICr. Från den tiden har vi också 
det äldsta belägget på samernas eget namn på sitt folk, same, men ordet har 
troligen en mycket högre ålder. Under hela första årtusendet e.ICr. kallades 
samerna för finnar av sina nordiska grannar. Det har levt kvar i Norge och 
Västsverige tills dag.

Samebyarna förlorade målet (i februari 1996); hela bevisbördan lades på 
dem. Samerna hade inte kunnat lägga fram dokument som bevisade urmin
nes hävd eller sedvana; domarna efterlyste alltså skriftliga belägg. Ur tings
rättens dom saxar jag: ”de två sakkunniga ... Zachrisson och ... Baudou ... 
[är] ense enbart om att den bosättning och de vikingagravar som grävts ut i 
Vivallen är av samiskt ursprung". Men det kan ”inte med någon grad av 
säkerhet bedömas om det före 1500-talet förekommit en tidig samisk kultur 
i Härjedalen ...” - ett märkligt konstaterande. Arkeologiskt material till
mättes inte någon större betydelse, inte heller de skrivna källor från forn- 
och medeltid som visar på samisk närvaro långt i söder.

Det gällde också de språkliga beläggen. Jag hade övertalat Knut 
Bergsland att vittna. Denne store fennougrist hade redan på 1970-talet 
hävdat samernas långa historia i syd, och för det blivit grovt attackerad av 
kolleger. På grund av att han och en av dessa, Gösta Holm, hade kommit 
”till skilda resultat i frågan om från vilken tid samer förekommit i 
Härjedalen ... anser sig tingsrätten inte kunna bedöma vem av de båda som 
företräder den språkvetenskapligt riktiga uppfattningen.” Rätten tog alltså 
inte ställning.

Såväl samebyarna som markägarna anser att det är den svenska staten 
som har det yttersta ansvaret för situationen. Från 1600-talet och framåt 
har den sålt eller skänkt bort samiska bruksområden. Många samer anser 
att de inte kan få gehör förrän fallet förs inför en internationell domstol. Så 
länge man inte har hittat ”de där stentavlorna i skogarna, där allt finns 
nerskrivet”, kan de inte få rätt; ett folk utan egen skriven historia är för
svarslöst.

Idre sameby drog sig ur processen; mycket litet av den sträcker sig in i 
Härjedalen. Men markägare i norra Dalarna vädrade morgonluft och star
tade en motsvarande process inför Mora tingsrätt, mot Idresamerna. Men 
de ville inte bli inblandade, de hade inte råd. Det resulterade då i en så 
kallad tredskodom, vilket innebar att de inte hördes, och automatiskt för
lorade målet.
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Inför hovrätten: vittnesbörd om nya arkeologiska 
inventeringar och ny genetisk forskning

Processen gick så vidare till Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall, 
hösten 2001, nu inför fyra domare och en professor i rättshistoria från 
Lunds universitet. Enbart arkeologerna hördes igen. Skälet var att same
byarna framhållit de nya resultaten av dels genetisk forskning, dels de 
arkeologiska inventeringar som utförts av Länsstyrelsen i Jämtlands län i 
samarbete med Ruvhten Sijte (f.d. Tännäs sameby). Man hade börjat kart
lägga ett tidigare oregistrerat samiskt kulturlandskap i de västra delarna av 
Härjedalen och Jämtland, från tusentals år tillbaka, med kontinuitet över 
medeltid till nyare tid.

Ett internationellt forskarlag med tretton genetiker, bland andra Lars 
Beckman och Svante Pääbo, svensk i tysk tjänst, hade kartlagt mitokond- 
rieDNA från 14 befolkningar i Europa, och till sin förvåning funnit att alla 
utom en hade så många gemensamma drag; det var samerna som skilde sig 
markant från de andra. Genetikernas slutsats var att samernas förfäder måste 
ha varit de första som kommit till Norden efter inlandsisens avsmältning, 
söderifrån, och sedan ha bott halvt isolerade här under mycket lång tid.

I dag har genetikerna nått ännu längre. Bakom de senaste rönen om 
mitokondrieDNA och Y-kromosomer står 46 forskare från 15 europeiska 
länder, bland andra Lars Beckman från Sverige. Undersökningen är utförd 
på 17541 individer från 65 olika populationer i Europa och Asien (främst 
västra Sibirien). Den visar att förfäderna till dagens samer en gång kom till 
dagens Norden från Västeuropa, söderifrån (Tambets et al. 2004).

Evert Baudou betonade i sin inlaga till hovrätten ”den arkeologiska forsk
ningens sannolikhetskaraktär ... de etniska tolkningarnas osäkra karaktär 
en mosaik av mångkulturella samhällen i förhistorisk tid ... källmaterial sak
nas eller är alltför bristfälligt ... en ur antropologisk synpunkt blandad 
befolkning av samer och nordbor på Vivallen ... att denna samiska bosätt
ning inte fick någon fortsättning ... Av de kända fynden kan man inte dra 
slutsatsen att Vivallen-gruppen skulle ha haft särskilda rättigheter till vild- 
rensjakt eller till betesland för tamren”. - Att med hjälp av diskussion om 
definitioner söka ogiltigförklara arkeologiskt material ger intryck av okun
nighet; meningen om vild- och tamren visar en märklig överföring av dagens 
debatt på forntiden. Man kan inte heller ta tidiga nordiska ortnamn till 
intäkt för att nordiskt språk talades i ett område präglat av samisk fångst
kultur - nordiska ortnamn där visar däremot att intresse för trakten och
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dess resurser fanns från nordmännens sida. 
Ortnamn är vidare inte statiska, de byts ut; många 
samiska ortnamn har försvunnit.

"Möten i gränsland" - en milstolpe
Jag höll en timslång, muntlig plädering inför hov
rätten. Forskningsläget var nu starkare än inför 
tingsrätten. Med en annan ämnesföreträdare i 
arkeologi i Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet hade jag på 1990-talet kunnat 
söka, och fått, svenska forskningsmedel för en 
förlängning av det sörsamiska projektet till en 
mångvetenskaplig slutpublikation, Möten i gräns
land. Samer och germaner i Mellanskandinavien 
(Zachrisson et al. 1997). Genom att lägga ihop alla 
till buds stående källmaterial var det möjligt för 
oss att ge en helhetssyn på den samiska kulturens 
roll och relation till den nordiska i mellersta 
Skandinavien under järnålder-medeltid (figuren 
till höger).

Osteologiska undersökningar av Vivallens ske
lettmaterial hade utförts av Elisabeth Iregren och 
odontologiska av Verner Alexandersen. Förutom
de samiska drag som båda registrerat, anser Iregren att en kvinna har 
typiskt nordiska drag, och två barn drag från båda håll. Arkeologerna Jan 
Sundström och Martin Gollwitzer hade studerat järnåldersmaterial från 
fångstmarker i södra Norrland och Trøndelag. Sundström hade kommit 
fram till åsikten om en inre utveckling i fångstmarkerna i södra Norrland 
tillbaka till stenålder, och att här funnits en lokal befolkning, med goda 
kontakter med andra, men med sin ekonomiska och sociala egenart bevarad 
in i medeltid. Gollwitzer hade funnit så många gemensamma drag i gravar i 
skog och fjäll på ömse sidor riksgränsen, att han föreslog ett gemen
samt namn, fångstmarksgravar, för de gravar som tidigare kallades insjö
gravar, skogsgravar eller på norska fjellgraver. Kvartärgeologen Lars 
König Königsson hade genom pollenanalyser kunnat belägga tidigt bete 
på Vivallen, med samma slag av återkommande cykler som i renskötsel-

Schematisk bild av samisk 
(lodräta linjer) respektive 
nordisk (vågräta linjer) 
kultur cirka 1000 e.Kr.

Efter Zachrisson 1997.
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områden längre norrut. Nationalekonomen Claes-Henric Siven talade för 
att förmodligen endast en familj bott på platsen. Fyra specialister hade ana
lyserat organiskt material från gravarna: textilier, skinn, trä och pälshår.

Fennougristen Norbert Strade presenterade en ny språkhistorisk teori, 
enligt vilken samiska och dess uraliska föregångare har talats långt söder om 
den nuvarande samiska språkgränsen, bland annat i hela Sverige, innan den 
indoeuropeiska expansionen från cirka 4000-3000 f.Kr. började assimilera 
de uraliska språken och tränga resterna mot norr. De sydsamiska språken 
eller dialekterna har utvecklats i sina nuvarande områden och kan inte vara 
resultatet av invandring norrifrån. Längre tillbaka i tiden fanns samer i ett 
betydligt större område än nu, inte minst åt syd och sydväst, påpekar andra 
språkforskare.

Åsikten att samisk kultur är utgången ur fångstkulturen har för Dalarna 
antytts av Åke Hyenstrand, för Värmland av Gert Magnusson, för 
Härjedalen-Dalarna-Gästrikland av Björn Ambrosiani. Begreppen ”samisk” 
och ”germansk” har av ledande norska arkeologer brukats för fornläm- 
ningar från sten-, brons- och järnålder i södra Norge.

I Mellanskandinavien finns ortnamn på Finn- belagda i skrift från 1500- 
talet eller tidigare, vilka kan syfta på folkslaget. Språkforskarna har dock 
haft en tendens att förklara dem på annat sätt. Tydligt samiska ortnamn 
finns i Mellanskandinavien i dag i princip bara kvar i fjälltrakterna; forsk
ning om dem har inte prioriterats. De flesta har successivt ersatts med 
nordiska namn.

Jag hade gjort en översikt över uppgifter ur de skrivna källorna från cirka 
550-1350 e.Kr. om samer i Mellanskandinavien. Förvånansvärt många upp
gifter finns; samer var en naturlig del av det nordiska samhället. Norska 
lagar för sydöstra Norge, nedskrivna före 1100 e.Kr., påvisar samisk när
varo där då. Finnkonge, samiska stormän, ”kungar”, omtalas. Samerna och 
deras produkter hade en stor ekonomisk och statusmässig betydelse för de 
nordiska stormännen; de utgjorde grunden för dessas livsstil. Experter från 
samiskt håll var viktiga. Deras magiska förmåga innebar också bot mot 
sjukdomar; samisk religion beskrivs. Nordmän tog in mansnamnet Finn 
i sina högättade familjer. De mytiska släktträd som nordiska kunga- 
dynastier konstruerade kunde ha en samisk anmoder eller -fader. Man 
levde i symbios.

Det visar sig till och med att de kända vendeltida båtgravarna i Vendel 
och Valsgärde i Uppland har varit täckta med samiska ”kåta-väggdukar” av 
näver. Hade nävern inte bara en praktisk utan också en symbolisk bety-
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delse? De nordiska stormännen var under denna tid uppenbarligen måna 
om att betona släktskap med samer. Ynglingasagan omtalar hur tre mytiska 
kungar av Ynglingaätten, med hemvist i det forntida Uppsala, gifter sig och 
får barn med samiska kvinnor. Giftermål mellan samer och nordiska 
kvinnor anses också anas av båtgravarna i Tuna i Alsike utanför Uppsala, 
enligt ny genetisk forskning; resultat som detta är dock omdiskuterade.

Slutligen föreslog jag en rad kriterier på samisk kultur i arkeologiskt 
material från Mellanskandinavien från tiden kring Kristi födelse till 1300 
e.Kr., med utgångspunkt i bostadsform, rituella bruk, teknik, dräkt och 
prydnader. Ornamentik och näringsfång diskuterades. Men fortfarande 
finns många luckor. Få inventeringar och utgrävningar har gjorts i fjäll
områdena, liksom i skogslandet. Vi måste framför allt få fram boplatserna. 
Samiskt område har varit stort och varierat. Samiskt samhälle var från 
åtminstone järnåldern socio-ekonomiskt stratifierat; det har inte varit 
statiskt.

Hovrättens dom - och vidare
Samerna förlorade också denna etapp i målet. ”Hovrätten konstaterar 
att frågan om när samer ursprungligen kom till Härjedalen i och för sig 
saknar betydelse i detta mål. Av betydelse är dock om det fanns en samisk 
bosättning av någon betydelse i Härjedalen vid den tid då den egentliga 
tamrenskötseln - i målet kallad helnomadismen - tog sin början ... (Om 
Zachrissons och Baudous olika uppfattningar:) ... Hovrätten finner inte 
skäl att värdera den enes uppfattning högre än den andres. ... Utredningen 
ger i och för sig vid handen att det funnits samer i Härjedalen före 1500- 
talet, vilket Vivallen är ett exempel på. Fynden från Vivallen, liksom 
från det närliggande Farrtjärnarna, avser perioden från cirka 800 till 1200 
e.Kr. Vad gäller Härjedalen synes emellertid de arkeologiska fynden avse
ende samisk befolkning under denna period fåtaliga, särskilt vid en jäm
förelse med förhållandena i norra Sverige. Det finns vidare i målet ingen 
utredning som tillåter hovrätten att konstatera förekomsten av en samisk 
befolkning av någon betydenhet under perioden 1300-talet till 1500-talet i 
Härjedalen.”

Det är en märklig slutledning. Härjedalen är ett av våra arkeologiskt 
minst undersökta landskap - att jämföra med fyndmängden i norra 
Norrland är absurt. Senmedeltiden är dåligt känd arkeologiskt i hela landet.
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Men rätten visade knappast mer än ett artigt ointresse för arkeologi och 
forntid; förhållandena under de senaste århundradena var ju också det 
väsentliga.

Härjedalsprocessen har totalt kostat samebyarna cirka 12 miljoner kro
nor. Det finns inte längre någon renbetesrätt på privatmark i Härjedalen.

Domen överklagades sedan till Högsta domstolen, som ej meddelade 
prövningstillstånd. Samebyarna har nu vänt sig till FN:s Människorätts- 
kommitté och Rasdiskrimineringskommitté, då man anser att svenska staten 
inte har gjort tillräckligt för att skydda de samiska rättigheterna.

Samtidigt för parterna förhandlingar om att vinterbetningen ska säker
ställas genom avtalsupplåtelser.

Det är märkligt att utgången av den så kallade Selbu-saken i Norge inte 
påverkade juristerna i Härjedalsprocessen - men i Norge finns en annan 
politisk vilja. Denna stora rättsprocess gällde samernas rätt att låta sina 
renar vintertid beta på privatmark i östra Tröndelag, precis väster om 
Härjedalen. Efter att ha vunnit i alla tre instanserna, avgjordes den till slut 
till samernas fördel, i juni 2001. Domarna vände sig till och med uttryck
ligen emot historikernas åsikt att samerna skulle ha invandrat norrifrån på 
1600-talet. I Norge är det markägarsidan som har bevisbördan, och där står 
staten för den här typen av rättegångskostnader. ILO-konventionen nr 169 
om skydd för urbefolkningar har ratificerats i Norge, men inte i Sverige.

I Sverige har samerna nu vunnit första instansen i det så kallade 
Nordmalingsmålet, i januari 2006, om vinterbetet i Västerbottens kustland. 
Det kanske kan sätta stopp för de många åtal som samer i Sverige upplevt 
från markägare efter de senare årens fällande domar. Den allmänna opinio
nen till samernas fördel kom till uttryck i en stor artikel i Dagens Nyheter 
och ett starkt tv-program i ”Uppdrag granskning”.

Arkeologi och politik

I Norge var det under 1970- och 1980-talen en het debatt om samerna 
skulle betecknas som ”ursprungsbefolkning”, det vill säga en etnisk grupp 
som bor i ett område omedelbart innan det koloniseras av andra, och vilka 
efter det behållit sin särskilda kultur. Det aktualiserade etnicitetsdebatten 
inom norsk arkeologi, särskilt vad gällde identifiering och uppkomst av 
samisk etnicitet, eller att försöka skilja mellan samiskt och norskt. 
Motsvarande vetenskapliga kriterier har dock aldrig uppställts för "de för
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sta nordmännen” (eller någon djupare analys gjorts av hur germansk etnici- 
tet växt fram i Skandinavien).

Etnicitetsforskningens etiska och politiska dimension i Skandinavien 
blev tydlig under den så kallade Altakonflikten i Norge på 1980-talet. Då 
användes arkeologiska forskningsresultat i en politisk kamp för och emot 
samiska rättigheter.

Den etniskt inriktade forskningen har en klar anknytning till forskarens 
samtid. Medvetet eller omedvetet använder arkeologen sin fackkunskap och 
sin fackliga auktoritet till att främja den samhällssyn han eller hon är 
anhängare av. Det är egentligen inte fruktbart att fråga om arkeologen kan 
eller bör arbeta med etnicitetsfrågor - det är inte enbart han eller hon som 
bestämmer vad arkeologin ska befatta sig med. Det finns anledning att 
diskutera den värdegrund som ämnet nordisk arkeologi är uppbyggt på: 
Vad är det som styr tänkandet och vem ska bestämma vilken forskning som 
ska prioriteras och vilka frågor som ska ställas?

Bjørnar Olsen skriver (1986, s. 37): “Archaeologists do not carry out 
research in a vacuum, but in a contemporary context of sociopolitical 
struggles ... Refusing to take a political standpoint is a political stand in 
itself, which serves the ruling interests - the status quo ... In other words, 
when one indirectly serves the ruling interests by not opposing them, one is 
not ‘political’, which happens only when one’s views are in contrast with the 
‘normal’, accepted values. ... Therefore, a scholar is a political person 
despite his/her personal wishes, and archaeology is, if anything, politics!”

Den norska arkeologen Lise Nordenborg Myhre anser i sitt arbete 
Arkeologi och politik (1994) att det är nödvändigt att söka förstå den 
enskilda forskarens människosyn, hur kunskap uppnås och verkningarna av 
den. Arkeologins innehåll kan enbart ses genom den människosyn som 
arkeologer under varje tid förfäktar - det är här sambandet mellan arkeo
logi och politik finns. Hon anser att den praktiska användningen av 
forskningsresultaten traditionellt sett ligger utanför fackets kontroll och 
verksamhetsfält och därför inte är underlagd den sanktionsapparat och de 
normer och kriterier som gäller inom en fackmiljö.

Reaktioner
Åter till Härjedalsprocessen. Domslutet var ämnet för ett ledarstick i Dagens 
Nyheter av historikern Lennart Lundmark (19/2 2002) under rubriken
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”Staten negligerar samernas berättigade krav”. Han skriver bland annat att 
”den största skandalen är att frågan hamnade i domstol över huvud taget... 
Staten har haft över hundra år på sig att reda ut frågan om vinterbetet. 
Andra fastighetsrättsliga angelägenheter är sedan länge reglerade i minsta 
detalj, men här härskar löslighet och godtycke. Det har inte varit så noga 
när det gäller samernas möjligheter ... (och) ’av sedvana’ ... (och) ... ’urmin
nes hävd’ (är) luddiga begrepp ... domstolarna kräver att samebyarna skall 
visa upp skriftliga belägg för var de vinterbetade sina renar 90 år innan den 
nya jordabalken trädde i kraft 1972 ... (det) är etniskt diskriminerande.” 
Han slutar med att ”Det minsta man kan begära är att staten gottgör en del 
av sina försummelser och betalar samebyarnas rättegångskostnader.”

Lokalpressen i Härjedalen-Jämtland var i båda etapperna av målet starkt 
färgade av lokala stämningar. I september 1995 skrev Länstidningen 
(Jämtlands län) om ”Praktgrälet i rätten - Vem vet mest om samisk histo
ria?” - journalisten stod klart på markägarnas sida. Något mera objektiv 
sökte Östersundsposten vara i oktober 2001, men lika sensationslysten, med 
rubriken ”Det akademiska storgrälet mellan professor Baudou och hans 
förra elev docent Zachrisson”.

Reaktionen från samiskt håll har varit mycket positiv. Jag har aldrig känt 
att jag sysslar med något som enbart samer borde ägna sig åt. Däremot har 
jag fått höra att det är tur att jag inte är same, för då skulle ingen bry sig 
om vad jag säger.

Några studenter i arkeologi behandlade processen i uppsatser. Själv har 
jag i olika sammanhang ombetts att berätta och skriva om den (bl.a. 
Zachrisson 1994, 2004).

Om Vivallen-resultaten hade varit kända före det så kallade skattefjälls- 
målet, som pågick i Sverige 1966-1981, kunde det ha ändrat dess utgång, 
ansåg en jurist.

Två generationer arkeologer, historiker och språkforskare 
- ett paradigmskifte
Personifieringen i processen är olycklig; det är ytterst inte två olika arkeo
logers åsikter det gäller, utan två skilda historieuppfattningar, framlagda 
av två olika generationer eller ”skolor”. Ett paradigmskifte kan sägas ha 
tagit sin början från 1970-talet. Vivallens samiska tillhörighet är i dag 
allmänt erkänd bland nordiska arkeologer (Zachrisson 2006). Järnålders-
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lämningar i sydöstra Norge har nu definierats som samiska (Bergstøl 2004, 
Narmo 2000).

Professorerna i arkeologi respektive finsk-ugriska språk vid Uppsala uni
versitet, Bo Gräslund och Lars-Gunnar Larsson, bjöd 1996 in den världs
ledande genetikern Svante Pääbo att inleda ett seminarium om Samerna - 
Fennoskandiens urbefolkning?. Lars-Gunnar Larsson arbetar med rester av 
samiskt språk söder om det nuvarande området, i södra Norrland-norra 
Svealand.

Den äldre skolan har hittills varit tongivande bland historikerna. Det 
blev tydligt i den nyutkomna Trøndelags historie (2005) i tre band, med sin 
nästan totala brist på historiska fakta om samerna, samt sin presentation 
av invandringsteorin som ett fullgott alternativ. Historikerna har i alltför 
hög grad ägnat sig åt ex silentio-slut - det som inte finns på pränt, det har - 
aldrig existerat. De har inte heller i någon större utsträckning velat befatta 
sig med forn- och medeltida skriftliga källors många uppgifter om samer. 
Det stora projektet Sveriges kristnande (1990-talet) ville inte ta upp samisk 
religion, trots påstötningar om vikten härav.

Osynliggörande och okunskap/assymmetri 
- feghet och försiktighet
Det ligger i sakens natur att en meningsfull diskussion inför rätten är omöj
lig. Det är därför dubbelt sorgligt att just sydsamisk historia i regel tagits 
upp på rättssakernas premisser. Studier av vår forntid borde få leva sitt eget 
liv.

Många svenska arkeologer hävdar att det är omöjligt, ointressant eller 
olämpligt att göra etniska bestämningar. Samisk kultur i norr ses som den 
enda ”äkta”, med andra ord en situation som känns igen från dagens dis
kussion.

Tendenser finns fortfarande att klassificera allt som nordiskt, om det inte 
anses tydligt samiskt. Nordisk kultur är dock knappast definierad - en 
majoritetskultur anser sig sällan behöva definiera sig själv. Det sägs ofta att 
det är betydligt svårare att tolka det mellanskandinaviska materialet än 
materialet från områdena i norr, men saken är nog snarare den att det 
saknas tradition att göra det.

En lag (1988) i Norge innebär att alla fornlämningar från tiden före 
1537 är automatiskt fredade, men därtill samiska fornlämningar äldre än
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etthundra år - de har fått ett starkare skydd än de ”nordiska”. Man vill 
tvinga fram en tolkning av fornlämningarnas tillhörighet; redan 1980 
varnade Helge Salvesen för konsekvenserna om inte fornlämningarna 
bestämdes etniskt. Om man ger efter på detta krav, säger han, så kommer 
majoritetsbefolkningens självuppfattning att öka.

Osynliggörandet och förnekandet av samisk kultur i stort, och okun
skapen - vad bottnar de i? Feghet och försiktighet? Ovana att tänka om? 
Politisk korrekthet? Här ges några exempel: De som studerar älgar och 
schamaner på hällbilder i Skandinavien från sten- och bronsålder går oftast 
till Sibirien för ”etnografiska” paralleller. Få tycks känna till älgens stora 
betydelse i samisk kultur i äldre tid; den framgår av arkeologiskt material, 
myter och traditioner.

Det finns en inbyggd orättvisa i systemet vad gäller arkeologiska inven
teringar. Urvalet av vad som registreras ger en skev bild. Så många järn- 
åldersgravar i form av stensättningar är missade i skogar och fjäll - arbets
givarna tvingas prioritera den odlade bygdens fornlämningar.

Samisk arkeologi kan man inte studera specifikt vid något svenskt 
universitet. Ämnet finns enbart vid Tromsø universitet i Nordnorge. De 
framstående specialisterna på samisk forskning där är dock inte särskilt 
intresserade av eller kunniga om det sydsamiska; det blev tydligt i den stora 
Samenes historie fram til 1750, av Lars Ivar Hansen och Bjørnar Olsen 
(2004; jfr min recension av den 2005). Undervisning i sörsamisk arkeologi 
är därtill planerad vid universitetet i Trondheim (till tidigast 2007).

Det kommer att ta lång tid innan samernas roll i vår historia filtreras 
igenom till den breda publiken. Museerna och skolan har ett stort ansvar. 
Samerna är Sveriges indianer - man skulle bara önska att svenska barn (och 
vuxna) visste lika mycket om samerna som om indianerna.

Till slut

Vad gäller sedvanerättsprocessen i Härjedalen kan bara betonas att den 
svenska statens handlande är skamligt och har ett starkt inflytande på den 
allmänna åsikten - det är bekvämt att skjuta över politiskt besvärliga frågor 
till domstolarna. Dessa valde att förneka respektive inte ta ställning till 
obekväma fakta ur arkeologiskt, historiskt och språkligt material. 
Härjedalsprocessen är ett exempel pa hur man söker osynhggöra en mino
ritets identitet och historia. Detta skrivs under det av regeringen utlysta
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Mångkulturåret 2006. Arkeologi blir politik, och vi arkeologer brickor i 
spelet. En rättssak låser de akademiska positionerna på ett sätt som inte 
bidrar till en god diskussion utan i stället snedvrider den.
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Evert Baudous artikel, Arkeologi och politik i norr, redovisar i sin historik de 
politiska beslut som skapade förutsättningarna för framväxten av en expansiv 
arkeologisk vetenskap i Norrland. Han tecknar några resultat och reflektioner 
från starten 1975 fram till i dag. Det Norrland han mötte som förste inne
havare av professuren i arkeologi vid universitetet i Umeå var i mycket ett 
terra inkognita arkeologiskt. De tidigare från sydsvensk horisont välkända 
frågorna om etnicitet, invandring och den första befolkningen återkom också 
här. Han diskuterar frågor om etik och arkeologins ställning i samhället samt 
arkeologin som politiskt verktyg. Han ser på arkeologins betydelse i dag med 
exemplen hämtade från Vuollerim, Vivallen och Härjedalsmålet.



Arkeologi och politik i norr

Intervjuaren: Är det någon nytta med sådan kunskap?
Kvinnan: Ja jag vet inte. Jag tror inte ... alltså, vi behöver ju inte ... ja, nog 
kanske vi behöver.
Mannen: Jag satt och såg på en sådan här gubbe i tv, härom dan - i veckan 
- och jag tänkte så här för mig själv; ’Jag undrar’ - och han hade en hög 
ställning - ’vem fan avlönar dom där’.

S. Nordström, Kulturell identitet och arkeologi i Vuollerim (1991, s. 35).

Professuren i arkeologi vid Umeå universitet tillsattes 1975, decentrali
seringen av kulturminnesvården skedde vid samma tid genom att läns- 
antikvarietjänsterna skapades och länsmuseerna fick större självständighet. 
Förändringarna skedde genom politiska beslut som har fått positiv bety
delse för den arkeologiska forskningen och informationen i Norrland. 
Genom ett annat politiskt beslut skapades Åjtte, Svenskt fjäll- och same- 
museum i Jokkmokk 1989 som också vidgade möjligheterna för kultur
forskning och information. Många arkeologer och kulturvetare med annan 
ämnesinriktning har dragits in i allt arbete som följt med de nya eller för
ändrade institutionernas satsningar. Arkeologi liksom annan vetenskap är i 
högsta grad beroende av demokratiska politiska beslut. Hur insatserna 
sedan fungerar i praktiken beror på de engagerade personerna och idéerna 
i tiden.

Den arkeologiska forskningen i Norrland sedan 1975 skiljer sig på flera 
sätt från forskningen söder om Dalälven. I söder har ända sedan mitten av 
1800-talet växande ekonomiska och personella resurser satsats på arkeologi 
och andra delar av fornforskningen. Efter krigsslutet 1945 låg Norrland 
mycket långt efter. Viktiga insatser gjordes dock de närmaste årtiondena, 
främst genom Riksantikvarieämbetets undersökningar i samband med 
utbyggnaden av vattenkraften (Janson & Hvarfner 1960). När jag flyttade 
till Umeå 1975 kändes det ändå som att börja arbeta i en ny värld med 
outtömliga möjligheter. En annan skillnad mot södra Sverige var att det 
fanns problem som arkeologerna i söder hade klarat upp för länge sedan 
eller kanske skjutit åt sidan. I norr blev de på nytt aktuella genom sin egen 
inneboende kraft och genom starka, nya internationella politiska rörelser. 
Till de återupplivade arkeologiska problemen i Norrland liksom i Finland 
och Norge hör frågor om etnicitet, invandring och den första befolkningen.

Arkeologi och politik i norr 159



Problemen är desamma som för hundra år sedan och nya har kommit till, 
men forskningens politiska bakgrund är i dag en annan än förr.

I de nordiska länderna drogs fornforskningen under 1800-talet in i den 
nationella och nationalromantiska rörelsen i Europa som kulminerade med 
rasistiska drag i början av 1900-talet. Norrland och Norrlands befolkning 
saknade dock på den tiden intresse i arkeologiska sammanhang. Vikingarna 
var intressantast. När värderingar framfördes i den svenska arkeologin, så 
var finnar och slaver den negativa motpolen till de svenska vikingarna. Den 
germanska folkkontinuiteten i södra Sverige ansågs säkrad tillbaka till den 
yngre stenåldern genom Montelius forskning (Montelius 1884). Under den 
yngre stenåldern hade en ny ras flyttat in till ”Norden”, det var förfäderna 
till ”den germanska folkgruppen, som nu genom sin överlägsna begåvning 
behärskar världen” (Lindqvist 1915, s. 5). Detta kan man läsa i planen till 
en sommarkurs i Härnösand som den senare så framstående arkeologen 
Sune Lindqvist höll 1915. Han visste också att den äldre befolkningen ”var 
så närbesläktad och i begåvning så jämställd med den nyinflyttade att den 
kunde upptaga dess högre kulturform och med sig assimilera folktillskottet” 
(Lindqvist 1915, s. 9). Det som gör det drastiska exemplet skrämmande är 
inte att Lindqvist försöker skilja ut olika folkgrupper, utan att han som fors
kare inför fullständigt ovetenskapliga värderingar och med hjälp av ett sen
tida folkbegrepp knyter samman nutid och forntid. Han är inne på den 
tyske arkeologen Gustaf Kossinnas linje som passade nazisterna så väl. 
Kossinnas forskning hade en djup historisk bakgrund som gav idéerna 
sprängkraft. Arkeologin fick politisk betydelse genom att den tycktes kunna 
ge vetenskapliga argument (Baudou 2005). Lindqvists rasistiska idéer låg i 
tiden men kom aldrig att ingå i ett politiskt program i Sverige. Arkeologin 
blev inte en bricka i ett politiskt spel i Sverige.

De i dag återuppståndna frågorna om etnicitet, invandring och den 
första befolkningen har som bakgrund det internationella intresset för 
ursprungsfolkens och kolonialismens problem. Från 1960-talet har diskus
sionen blivit omfattande. Det är denna nya diskussion som är aktuell i 
Norrland. På andra håll i Europa och i andra världsdelar har som bekant 
den sekelgamla nationalismen och rasismen åter dykt upp under 1900-talets 
två sista decennier. Gamla slagord blir som nya. Kan arkeologer i sin 
vetenskap tala om ”historisk rätt” och i sitt källmaterial finna ”det rätta” 
som utesluter alla andra möjligheter? Den arkeologiska forskningen är i 
så många sammanhang beroende av politiska förhållanden att det alltid 
finns skäl att söka både tydliga och dolda kontakter mellan arkeologi och
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politik. Det är rätt att fråga vem som avlönar oss och varför vi bedriver 
forskning. Vad tjänar arkeologin till?

Urbefolkning, invandring och ursprungsfolk

Om man namnger en i vår tid känd folkgrupp som skulle vara den första, 
ett ”urfolk”, som befolkat norra Sverige, så måste man kunna följa gruppen 
10 000 år tillbaka i tiden. Någon sådan grupp känner vi inte. En första 
svårighet ligger i att definiera en etnisk grupp. Det finns välmotiverade 
invändningar mot kriterier som språk, närings- och kulturformer, arkeo
logiska grupperingar av föremål och fasta fornlämningar liksom mot att 
utnyttja genetiska särdrag. Hundratals volymer, kanske flera tusen, har skri
vits om etnicitet ur alla möjliga synpunkter. Jag håller mig här till Bożena 
Werbarts översikt från 2002, De osynliga identiteterna, och hennes refe
renser till modern etnicitetsforskning (M. Banks, T. H. Eriksen, J. Friedman, 
E. Said m.fl.). ”Etnisk grupp” är varje grupp människor som ser sig själva 
skilda från andra. Werbart ersätter liksom många andra forskare ”etnisk 
identitet” med ”kulturell identitet”. I anslutning till T. H. Eriksen ser hon 
kulturell identitet som ”ett socialt, differentierat och dynamiskt fenomen, 
vilket inkluderar sociala och kulturella interrelationer” (Werbart 2002, 
s. 25). Frågan är naturligtvis hur definitionen ska kunna användas i den 
arkeologiska forskningen.

Bland alla skilda meningar råder ändå enighet om att den etniska grup
pens identitet ständigt förändras. Etniciteten är inte statisk hur den än 
definieras. Det är inte överraskande, eftersom många faktorer bidrar till att 
livs- och kulturformer är oavbrutet rörliga. Men borde man inte kunna 
följa nutida, väl kända grupper steg för steg tillbaka till äldsta tider? Ja, det 
försökte flera nordiska arkeologer redan på 1800-talet, till exempel 
Montelius (Baudou 2004, s. 182 ff.). 1 de historiska källorna kan en sådan 
kontinuitet vara möjlig att följa om källorna håller för kritik. När man 
kommer över till de arkeologiska källorna blir det svårt, dels därför att 
kritiken av det alltid ofullständiga materialet med rätta blir hård, dels för att 
de teoretiska tolkningsproblemen är svåra. Om den etniska gruppens 
identitet ständigt förändras, hur ska vi då kunna följa etniciteten i ett ofull
ständigt arkeologiskt material? Ju längre bort i tiden fynden dateras, desto 
svårare blir det att med vetenskapliga krav hävda den etniska gruppens 
kontinuitet och sambandet med historisk tid. Montelius tilltro till kontinu
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iteten höll inte. I dag är visserligen källmaterialet långt större, men det är 
också insikten om de teoretiska svårigheterna.

Vi kan som arkeologer dra den säkra slutsatsen att vi omöjligen med ett 
namn från historisk tid kan beteckna en etnisk grupp som var först i 
Norrland. Det går inte att använda begreppen samer, germaner eller något 
annat för 10 000 år sedan. Vi kan inte heller tala om dessa sena etniska 
gruppers förfäder så långt tillbaka, eftersom den sociala och kulturella 
dynamiken gör det omöjligt att följa kontinuiteten över nio förhistoriska 
årtusenden i Norrland. Med tanke på vad vi vet från nutid och äldre histo
risk tid är det inte heller sannolikt att de grupper av jägare - fiskare - sam
lare som från olika håll först befolkade det vidsträckta Norrland skulle ha 
gemensamt ursprung i ett och samma ”folk”. Termen urbefolkning, med 
innebörden många grupper med olika ursprung, motsvarar dagens kunskap 
bättre än urfolk.

Vidare finns termen ursprungsfolk som är något annat än urbefolkning. 
Den svenska riksdagen bekräftade 1977 att samerna är ett ursprungsfolk 
i Sverige. Enligt Regeringskansliets information på hemsidan uppdaterad den 
13 juli 2006 har samerna ”en lång sammanhängande historisk anknytning 
till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går 
tillbaka till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller därmed 
kriterierna för att samerna är ett ursprungsfolk.” I uttalandet hänvisar 
Regeringskansliet till den forskning som tyder på ”att den samiska kulturen 
uppstod för cirka 2000 år sedan genom en sammansmältning av flera redan 
då existerande fångst- och jordbrukarkulturer på Nordkalotten”. Riksdagens 
beslut 1977 och Regeringskansliets information är politiska uttalanden som 
ska vara vägledande. Såvitt jag förstår skiljer Regeringskansliet medvetet och 
med rätta mellan ”ursprungsfolk” och ”urbefolkning”. Samma språkbruk 
har länsstyrelsen i Norrbotten på hemsidan ”Norrbottensfjällen, Såpmi - 
samernas land” med hänvisning till ILO:s konvention nr 169.

Nästa arkeologiska problem är vad ”invandring” betyder. Om vi använ
der termen invandring, så särskiljer vi områden och drar gränser. I värsta 
fall använder vi också termer för nutida nationella folk. Inlandsisens kant 
var en rörlig gräns på grund av klimatets växlingar. Delar av Norrland var 
i samband med isavsmältningen under lång tid utsatta för naturkatastrofer 
som gav goda ekologiska förutsättningar att bebo just dessa områden. I ett 
sådant område, Dumpokjauratj, öster om Arjeplog, ligger boplatser från 
omkring 7 700 f.Kr. (Bergman 2006, Bergman et al. 2003, Bergman et al. 
2004, Olofsson 2003). Det är en ”pionjärbosättning” med en av de äldsta
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Den centrala delen av boplatsen vid sjön Dumpokjauratj. Undersökningen ingick som en del i det 
tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Människan, elden och landskapet", vilket pågick under perioden 
1999-2004. Arkeologer från Silvermuseet i Arjeplog studerade tillsammans med ekologer från SLU i 
Umeå, förutsättningarna för de allra tidigaste bosättningarna i övre Norrland. Målsättningen var att 
klarlägga när och varför de första människorna sökte sig till inlandet och pionjärkolonisationens förlopp. 
Landskapets förändring, ekosystemets utveckling till en för människan bärkraftig livsmiljö samt hennes 
påverkan på sin närmiljö, utgjorde andra centrala frågeställningar.

Foto och text Ingela Bergman, Silvermuseet, Arjeplog.

säkra C14-dateringarna i Norrland (figuren ovan). Bosättningen vid Dumpok
jauratj har sannolikt anknytning mot norr och väster. Vid Kangos nära 
Junosuando i norra Norrbotten undersöktes en liten del av en lika gammal 
boplats 2004 (Östlund 2006). Också den har anknytning mot norr. I andra 
delar av Norrland finns tidiga anknytningar mot öster eller söder. Den 
tidiga befolkningen i Norrland är med stor sannolikhet sammansatt av grup
per av olika ursprung som också har haft skiftande levnadssätt av de skilda 
ekologiska förutsättningarna att döma.

Om man ser till spridningen av fornsaksformer under förhistorisk tid, så 
utgör det stora landområdet runt övre delen av Bottenviken en samman
hängande region med växlande utsträckning. På samma sätt finns ett
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samband mellan Mellannorrland, Trøndelag och sydvästra Norge. Det 
utmärkande är rörelserna inom områdena, interaktionen. Alla företeelser 
har inte samma utbredning. Det är idéernas, teknikens och människornas 
rörlighet åt alla håll inom ett område utan fasta gränser som är utmärkande, 
inte någon ”vandring” från det ena hållet till det andra. Man kan inte vid 
något tillfälle använda beteckningen ”invandring” i Norrland från de 
angränsande områdena i nuvarande Finland och Norge för att förklara 
likheter i de materiella lämningarna. Människornas och idéernas kommuni- 
kation-interaktion och de mobila identiteterna präglar Norrlands hela för
historia, inte ”invandring” av ett eller flera etniska ”folk”.

Vuollerim - ett genombrott i föreställningarna om 
nordnorrländsk stenålder
Den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet började undersök
ningar av stalotomter i Sirkavagges fjällområde i Jokkmokks kommun som
maren 1977. Forskningen bekostades genom anslag från Humanistiska 
forskningsrådet och var början till institutionens undersökningar av samisk 
förhistoria som sedan blev en av linjerna i verksamheten. Samma år börja
de det tvärvetenskapliga Luleälvsprojektet diskuteras vid Umeå universitet 
(Baudou 1994, 1996). Riksbankens Jubileumsfond beviljade anslag och i 
början av 1980 hade hela projektet kommit igång. Från humanistiska fakul
teten deltog arkeologi, etnologi, historia och nordiska språk, från den sam
hällsvetenskapliga ekonomisk historia och kulturgeografi och från den 
matematisk-naturvetenskapliga ekologisk botanik. Syftet var att studera 
resursutnyttjandet och samhällsutvecklingen i Lule älvdal under 2000 år 
fram till i dag. Resultaten skulle ge en helhetsbild av näringslivets utveckling 
och miljöns förändringar jämsides med den kulturhistoriska och språkliga 
utvecklingen under denna långa tid. Den samiska institutionen skulle vara 
med, men det blev inte så gå grund av förändringar inom institutionen. Men 
både arkeologi och historia hade starka samiska inslag. I projektets bib
liografi (Kvist 1993) tas upp 14 doktorsavhandlingar och cirka 170 artiklar, 
några av avhandlingarna och artiklarna tillhörde från början inte projektet 
men knöt nära an. Ytterligare en avhandling och flera artiklar följde.

Luleälvsprojektet innebar ett stort framsteg för humanistisk, kultur
geografisk och miljöhistorisk forskning i älvdalen med verkningar i hela 
övre Norrland. I det arkeologiska delprojektet kom två viktiga och omfat-
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quartz flakes (14.927) per 1 m- 
contour interval 85.1 
range 0 to 681

Vuollerim. Isometrisk karta över spridningen av kvartsavslagen från det 11-12 meter långa, rektangulära 
husgolvet. Inne i huset fördelar sig kvartsen liksom andra fynd på två koncentrationer. Det tyder på att 
huset beboddes av två familjer som använde halva huset var. Loeffler 1999.

tande avhandlingar. Först var Lars Forsberg 1985 med arbetet om 
jägarna—samlarnas samhälle i Lule älvdal från 1500 f.Kr. till Kristi födelse, 
senare kom Inga-Maria Mulk 1994 med avhandlingen om fångstsamhället 
i Sirkas sameby i Jokkmokks kommun från Kristi födelse till 1600. I det 
historiska delprojektet publicerade redan 1982 historikern Lennart 
Lundmark sin avhandling om det samiska fångstsamhällets övergång till 
rennomadism i Lule lappmark. Utanför avhandlingarna ligger boplatsen vid 
Vuollerim. Vid Lars Forsbergs och Ulf Westfals systematiska inventering av 
forntida boplatser vid sammanflödet mellan Lilla och Stora Luleälv 
upptäckte de 1983 en ovanlig stenåldersboplats vid Vuollerim, 13 km söder 
om polcirkeln. Boplatsen liknade inga andra kända. Fyra rektangulära hus
lämningar, synliga som grunda nergrävningar omgivna av låga vallar, var 
spår av en jägarbosättning från omkring 4000 f.Kr. Boplatsen väckte stort 
intresse, både vetenskapligt och i massmedia. En välbevarad huslämning 
undersöktes av David Loeffler och Ulf Westfal 1983-87. Så välbevarade 
lämningar av hus eller hyddor från stenåldern var inte kända i Sverige vid 
den tiden. Den omfattande rapporten, som utarbetades av Loeffler, var 
färdig 1998. En första uppsats skriven av Loeffler och Westfal kom 1985, 
en genomarbetad och resultatrik uppsats publicerades av Loeffler 1999 
(figuren ovan). Westfal ledde den utåtriktade verksamheten med stor fram
gång, och Vuollerim blev ett begrepp i press, radio och tv. För att forsk
ningen och det utåtriktade arbetet skulle kunna fortsätta bildades 1990 stif-
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telsen ”Vuolleviin 6000” med huvudmän från Jokkmokks kommun, Vatten
fall och Äjtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. I styrelsen var också Umeå 
universitet representerat. Vattenfall bidrog med anslag till forskningen. 
Museet eller informationscentret ”Vuollerim 6000” byggdes med stora anslag 
från Jokkmokks kommun och öppnades 1990. Mängder av besökare och 
skolklasser hade börjat komma redan medan utgrävningen pågick. När 
museet öppnades under Ulf Westfals ledning kunde över 20 000 besökare 
komma till grävningsplatsen och museet varje år. Under senare delen av 
1990-talet omorganiserades stiftelsen och museet under en ny ledning och 
det vetenskapliga arbetet utvecklades. År 2000 öppnade en ny utställning 
som var mer inriktad mot att levandegöra stenålderns liv och resurser i 
området än att ge den arkeologiska bilden av utgrävningarna. När svall
vågorna efter den sensationella upptäckten lagt sig och skolornas resurser 
till exkursioner blivit allt mindre, så har också besökssiffrorna sjunkit och 
ligger i dag vid omkring 5 000 besökare varje år.

Nyheten om Vuollerim spreds snabbt. För 40-50 år sedan brukade besö
karna på utgrävningarna i Norrland bli överraskade över hur gamla fynden 
är. Bodde människor här så tidigt? Det står inte i skolböckerna. Insikten har 
förändrats, men så var det ännu inte vid övre Lule älv på 1980-talet. Ännu 
större blev överraskningen då det visade sig att hyddan vid Vuollerim varit 
skickligt byggd och tycktes ha en bra konstruktion för uppvärmning. 
Platsen blev känd, till och med utanför Norrland. Det har också sagts att 
människorna i Vuollerim och Norrbotten fick en känsla av att äga en histo
ria, att de fick ett annat perspektiv på sin egen tid (Loeffler 1999, s. 105). 
De fick ett självmedvetande, det fanns en forntid och en framtid också i 
deras avlägsna trakter. Framtiden låg inte fast och förutbestämd, allt kunde 
förändras till något bättre. Men en sådan värdering beror på bedömarens 
situation, om han har upplevt Norrbotten under 1980-talet, om han har 
vuxit upp där eller om han alltid stått utanför. Det finns en etnologisk inter
vjuundersökning av Sven Nordström från 1989 och 1991 som diskuterar 
om arkeologin i Vuollerim har förändrat människornas kulturella identitet i 
norra Norrland. Nordström (1991, s. 41) är avvaktande. Identiteten höll på 
att förändras just i Vuollerim på grund av att den nya arkeologiska kun
skapen spritt sig bland allmänheten. Om detta skulle leda till en ny identi
tet återstod att se. Det var beroende av hur historia och arkeologi kom att 
värderas utanför Vuollerim.

I artiklar och reportage i pressen återkommer åsikten att resultaten vid 
Vuollerim skulle ha höjt befolkningens självkänsla. Men där skymtar också
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frågan om vilken befolkning det gäller. Vid visningar av fornlämningarna 
och fynden berättade arkeologerna att forskningen inte vet något om vem 
som var först. De var inte samer och inte heller nordbor. I de etnologiska 
intervjuerna och i tidningarna säger Vuollerimborna någon gång att samer- 
na kom väl före nybyggarna. En lång artikel av journalisten Eva Lindgren i 
Dagens Nyheter den 16 augusti 1992 belyser rätt väl att det är svårt att 
svara på frågan vilka som kunde få ett förhöjt självmedvetande, samer eller 
svenskar. Det var i varje fall inte kraftverksbyggarna i Vuollerim och deras 
ättlingar. I dagens upplysningsmaterial sägs ingenting om de tidiga bosättar
nas etnicitet, eftersom det inte är möjligt att vetenskapligt bestämma den.

I sin avhandling från 2005 har David Loeffler tagit upp en fruktbarare 
diskussion. Den eftersatta arkeologiska forskningen i Norrland och 
åsikten om den fattiga forntiden i norr skulle kunna gå tillbaka på att 
svenskarna söder om Dalälven egentligen betraktade Norrland som en 
koloni (Loeffler 2005, s. 13 ff.). En politisk-ekonomisk föreställning skulle 
alltså ha påverkat både forskarnas och allmänhetens uppfattning om 
Norrlands äldsta kulturhistoria. Ett första kolonialt intrång, som inte 
gjorde stor skada, följdes av en ekonomisk imperialism som inte lämnade 
något orört. Till den andra fasen hör viljan att ersätta kolonins ursprungliga 
kultur med västeuropeisk kultur och intellektuell dominans. Loeffler räknar 
upp tjugo punkter som är utmärkande för den koloniala situationen. Alla 
behöver inte verka samtidigt och inte heller inom hela området. Det finns 
tillräckligt mycket som stämmer för att Norrland ända in på 1900-talet 
skulle kunna kallas koloni. Som exempel på hur ett kolonialt tänkande 
påverkat de arkeologiska tolkningarna av norrländsk forntid gör Loeffler en 
grundlig genomgång av hur de nedsänkta och vallomgivna husen eller 
hyddorna förblivit oförstådda under lång tid. I ett annat väl genomfört 
exempel visar han hur svårt en vetenskaplig, tidig datering av den norr
ländska forntiden hade att bryta igenom föreställningar om hur den borde 
dateras enligt arkeologernas förutfattade mening.

Det är inte svårt att hitta andra belägg i den arkeologiska litteraturen som 
blixtbelyser arkeologernas tankar om Norrlands förhistoria. Den mycket kun
nige norrlandsarkeologen Gustaf Hallström skriver 1929 och 1935 om ”de 
sista försvagade resterna av de kulturer, som på olika vägar jagat genom 
Europa mot norr”. Norrland blir ”ett slags avstjälpningsplats för försvagade 
kulturrörelser ... som till en väsentlig del vid framkomsten överlevt sig 
själva.” (Baudou 1997, s. 208). Inte lika uttrycksfullt men med samma mening 
uttrycker sig uppsalaarkeologen Gunnar Ekholm (1941, s. 163). Norrlands
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utveckling hade gått andra vägar och i annat tempo än andra svenska lands
delar och ”har icke såsom dessa på ett tidigt stadium infogats i den svenska 
rikskroppen”. Det perifera läget har lett till ”en viss utvecklingens retarde
ring”. Nils Åberg, professor i arkeologi i Stockholm, talar i en bok om det 
norrländska folkvandringsriket cirka 400-600 e.Kr. (1953, s. 14): ”Aldrig 
förr eller senare, har något sådant timat i Norrland som nu, då denna guds
förgätna avkrok av världen föres in i det storpolitiska spelet och norrlands- 
riket blir Nordsjöblockets merkantile representant vid Bottenhavet.” Det finns 
också begrepp som väl placerade leder tankarna i en för Norrland negativ 
riktning. Dit hör ”det centrala Sverige”, ”centralbygd-randområde”, ”kultur
bygd-vildmark”, ”obanad mark” och ”väglöst land” (Baudou 1986, s. 113).

Termerna är förklarliga om man ser hur den arkeologiska forskningen 
vuxit fram. Montelius mål var att utforska och skildra Sveriges ”kulturhisto
ria”. Kulturens och civilisationens ursprung låg enligt honom i östra Medel
havsområdet. När han drev sina omfattande kronologiska undersökningar 
över hela Europa ner till Grekland och Egypten, så sökte han också kulturens 
spridningsvägar. Gustaf Hallström, Gunnar Ekholm och Nils Åberg tillhörde 
alla den generation som lärde av Montelius och förde hans tankesätt vidare. 
Varken Montelius eller de yngre arkeologerna var kulturimperialister, de 
följde strömmen av idéer som rann upp i 1700-talets upplysning.

Inventeringarna och de många utgrävningarna vid regleringen av vatten
dragen i samband med kraftverksutbyggnaden från 1940- till 60-talen hade 
blivit ett första genombrott för kunskapen om Norrlands forntid (Janson & 
Hvarfner 1960). Upptäckten och utgrävningen av huset/hyddan vid 
Vuollerim 1983-87 blev en ny utgångspunkt för den arkeologiska forsk
ningen i norra Norrland. En mängd liknande platser hittades de närmaste 
åren. En humanistisk tanketradition i den nordliga arkeologin bröts ner och 
den övergripande politisk-ekonomisk inställning, som styrt de arkeologiska 
tolkningarna i Norrland, avslöjades. Utanför arkeologin tycktes Vuollerim 
också ha en identitetsskapande kraft.

Vivallen och juridiken

Kriterierna på ett ursprungsfolk syftar på formuleringarna i konventionen 
ILO 169 som ännu inte ratificerats av den svenska riksdagen. I Sverige råder 
det delade meningar om flera punkter i konventionen. Det gäller främst 
oenigheten om vad ursprungsfolkets, samernas, rättigheter egentligen inne
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bär, vilka konsekvenser rättigheterna skulle få och inom vilka områden de 
renägande samernas rättigheter gäller. Det är juridiska frågor som går 
tillbaka på historiskt kända förhållanden. Det har också hävdats att de 
arkeologiska fynden från förhistorisk och historisk tid har bevisvärde vid 
bestämningen av den tidiga samiska kulturens utbredning. En viktig del i 
denna diskussion har varit tolkningen av fynden på Vivallen i Tännäs i 
Härjedalen. Tolkningen blev ett argument i sedvanerättsprocessen eller 
renbetesmålet i Härjedalen som pågick från 1990 till 2004. Målet gällde 
samernas rätt till vinterbete för renarna. Fastighetsägarna åberopade att rätt 
till renbete inte förelåg på deras fastigheter med mindre särskild upplåtelse 
skett. Målet har intresse i detta sammanhang, eftersom arkeologiska 
argument användes som skriftlig bevisning. Arkeologin drogs in i ett rätts
fall som skulle få ekonomiska konsekvenser, kanske också politiska. Hur 
skulle den juridiska sakkunskapen ställa sig till arkeologiska argument?

Tre stora skogsbolag ingick förlikning med samebyarna, medan flera 
hundra privata markägare fortsatte processen. Den 18 augusti 1992 läm
nade samebyarna in Inger Zachrissons just då publicerade skrift 
Härjedalens äldre historia till tingsrätten i Sveg som skriftlig bevisning och 
anlitade henne som sakkunnig för den förhistoriska delen. Med stöd av 
hennes forskning åberopade samebyarna förhistoriska förhållanden som 
skulle tala för samernas rätt. Med anledning av den arkeologiska skriften 
och då Zachrisson ställde upp som vittne anlitade markägarna från februari 
1993 Evert Baudou som sakkunnig arkeolog. Tingsrätten i Sveg förklarade 
i sin dom den 21 februari 1996 (s. 4) ”att någon av avtal oberoende rätt till 
bete med ren till förmån för samebyarna ej belastar fastighetsägarna till
höriga fastigheter.” Om den arkeologiska delen sägs (s. 51) att det inte kan 
”med någon grad av säkerhet bedömas om det före 1500-talet förekommit 
en tidig samisk kultur i Härjedalen och att denna kultur fortlevat till utgång
en av 1500-talet.”

Domen överklagades av samebyarna till Hovrätten för Övre Norrland i 
Sundsvall. I domen den 15 februari 2002 lämnade hovrätten överklagandet 
utan bifall (s. 64). Hovrätten konstaterar (s. 19 f.) ”att frågan om när samer 
ursprungligen kom till Härjedalen i och för sig saknar betydelse i detta mål. 
Av betydelse är dock om det fanns en samisk bosättning av någon betyden
het i Härjedalen vid den tid då den egentliga tamrenskötseln - i målet 
kallad helnomadism - tog sin början.” Helnomadismen började tidigast vid 
1500-talets slut. De sakkunniga (s. 20) har ”redovisat olika uppfattningar i 
frågan om det med någon grad av säkerhet går att bedöma om det fanns en
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samisk kultur i Härjedalen under 1500-talet. Hovrätten finner inte skäl att 
värdera den enes uppfattning högre än den andres."

Zachrissons argument finns i Möten i gränsland. Samer och germaner i 
Mellanskandinavien (1997), Baudous i uppsatsen Kulturprovinsen Mellan- 
norrland under järnåldern (2002). Det ligger en avgörande skillnad mellan 
Zachrisson och mig i en olika inställning till källkritik och tolkning i arkeo
login. I kunskapen om arkeologiska lämningar finns alltid en osäkerhet, 
eftersom arkeologerna aldrig kan lära känna mer än ett utsnitt av en forn
tida situation. Källmaterialet blir mer eller mindre ofullständigt. Detta mer 
eller mindre ofullständiga material ska sedan tolkas, det vill säga förstås. 
Vad vi utläser ur ett från början ofullständigt material blir beroende av vår 
egen situation och vår tids sätt att tänka. I ett nutida rättsmål med juridiska 
krav kan denna arkeologiska forskning enligt min mening inte användas. 
Därför borde inte förhistoriska problem ha tagits upp i renbetesmålet. Jag 
anser att hovrätten gjorde rätt som inte tog ställning utan lämnade den 
arkeologiska diskussionen utanför. Från arkeologisk synpunkt ligger en 
avgörande skillnad mellan domen i tingsrätten i Sveg och i hovrätten i 
Sundsvall.

Den samiska parten förde domen vidare till tillståndsprövning i Högsta 
domstolen. Den 29 april 2004 kom beslutet: ”Högsta Domstolen finner inte 
skäl att meddela prövningstillstånd. Hovrättens dom står därmed fast. ” För 
arkeologin blev vinsten med renbetesprocessen att hovrättens dom förhind
rade att arkeologin utnyttjades utanför sina vetenskapliga möjligheter. I 
massmedia har dock kunskapen om denna avgörande skillnad mellan 
domen i tingsrätten och domen i hovrätten knappast slagit igenom.

Däremot finns exempel på att forskare redan före domslutet i Sundsvall 
2002 var på det klara med att arkeologin och de förhistoriska problemen 
aldrig borde ha tagits upp i renbetesprocessen. I början av 2001 visades tre 
program om samerna i SVT. Historikern Lennart Lundmark skrev en 
kritiskt analyserande artikel om invandringar i norr i Svenska Dagbladet 
den 7 mars 2001. Jag instämmer i hans kritik av SVT:s avsnitt om förhisto
risk tid.

”Obevisade spekulationer om vad som hände när inlandsisen smälte av 
för 10 000 år sedan gled under programmets gång över till att bli fakta om 
samernas förhistoria. Etniskt identifierbara grupper hade vandrat hit och dit 
och svepande gester över kartor framkallade bilden av tätt sammanhållna 
”folk” som minsann aktat sig för att ha med några andra att göra.

Det här är att återföra debatten till 1800-talet, för att inte säga till Första
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Mosebok. Det finns de som tror att de gynnar samernas sak genom att ge 
sig in i den. I stället hjälper de till att föra in rättighetsfrågorna i en åter
vändsgränd. Vi kommer aldrig att med säkerhet kunna knyta en 5000 år 
gammal pilspets eller stenflisa till någon av dagens etniska grupper eftersom 
de inte fanns på den tiden. Därför kan en lösning av samernas rättighets- 
frågor skjutas upp hur länge som helst om förhistorien skall vara av
görande.”

Hur används det arkeologiska kulturarvet i norr?
Efter 1988 års kulturproposition var huvuduppgiften för Riksantikvarie
ämbetet att svara för den samlade ledningen av kulturmiljövården med 
myndighetsarbete, kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete. Ar 1997 
skedde en ändring. I Svensk författningssamling 1997:1171 är Riks
antikvarieämbetet ”central förvaltningsmyndighet för frågor om kultur
miljön och kulturarvet.” Betoningen av kulturarvet var något nytt som inte 
utan vidare passade in i den pågående verksamheten. I november 2000 lade 
Mats Burström vid Kunskapsavdelningen vid ämbetet fram ett diskussions
underlag för förnyelse som kallades ”Framtida verksamhetsinriktning för 
RAÄ”. Burström (s. 5 ff.) skriver att kulturmiljövården fortfarande genom
syras av ett systemteoretiskt tänkande som överbetonar de naturgivna 
förutsättningarnas betydelse. Den vetenskapliga forskningen intresserar sig 
nu istället för ”människan och de kulturella föreställningar med vilka hon 
tillskriver tillvaron mening”. Inom ett och samma geografiska område söker 
forskningen en mångfald av innebörder. Riksantikvarieämbetet måste följa 
vad som sker inom den vetenskapliga forskningen inom olika ämnesdisci
pliner. Ett intressant och växande forskningsfält var kulturarvsvetenskapen. 
Burström skissade på riktlinjer för en eventuell omorientering. Den borde 
”utgå från en vision av hur kulturmiljön och kulturarvet i övrigt kan 
brukas som en resurs som berikar människors tillvaro”. Efter flera års 
diskussioner med berörda parter över hela landet gav Riksantikvarie
ämbetet ut skrifterna Agenda kulturarv (2003) och Människan i centrum. 
Agenda kulturarvs programförklaring (2004). I dessa hårt kritiserade skrif
ter medverkade inte Burström. Vinsten är alla diskussioner som föregick 
skrifterna och tog fram både det positiva och det problematiska i inrikt
ningen mot kulturmiljö och det materiella och immateriella kulturarvet.

Många frågade efter en konkretisering av Riksantikvarieämbetets planer.
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I och för sig fanns sedan gammalt ett bruk av kulturmiljö och kulturarv 
bland den halva miljonen medlemmar i hembygdsrörelsen. Men diskussio
nen gällde att förändra verkets myndighetsutövning, så att den överens
stämde med departementets intentioner. Ett sätt var att använda tolknings
företrädet. ”Diskussionen kring kulturarv är ytterst en maktfråga, att styra 
definitioner är att utöva makt. Det har dock aldrig funnits någon enskild 
aktör som helt och hållet kontrollerat begreppen om kulturarv. Olika 
begrepp och definitioner formulerade av skilda intressegrupper har konkur
rerat med varandra. Riksantikvarieämbetet är en samhällsinstitution som 
haft och har ett stort inflytande och därmed också ansvar för kulturarvs- 
definitionerna.” (Johansen & Magnusson Staaf 2004, s. 4). Riksantikvarie
ämbetet måste naturligtvis ha regler för sin verksamhet. Men varför skulle 
Riksantikvarieämbetet ha makt att kontrollera och styra begreppen? För 
länge sedan var kunskap makt. Nu vill makten bestämma vad som är 
kunskap, enligt citatet. I det ofta använda begreppet tolkningsföreträde, 
som det här är ett exempel på, ligger något ytterst obehagligt och odemo
kratiskt. I citatet framstår idéernas konkurrens som något olämpligt som 
måste rättas till. Från vetenskaplig synpunkt är tanken bakom citatet helt 
förkastlig, egentligen också från demokratisk politisk synpunkt. Något 
senare i texten sägs dock att demokratiaspekterna är centrala i dessa frågor. 
”Detta innebär att vi ständigt måste modifiera och förändra våra förhåll
ningssätt och arbetsmetoder”. Det är svårt att få sammanhang i Riks
antikvarieämbetets text.

Vuollerim och Vivallen är två aktuella fall av bruk av arkeologiska resul
tat. Jag känner inte till att de togs upp i debatten om bruket av kulturarvet, 
trots att de är viktiga exempel. Båda exemplen börjar i tiden före ändringen 
av Riksantikvarieämbetets målinriktning, men de är fortfarande levande. De 
har uppstått spontant, det är befolkningens eget intresse som varit drivkraf
ten, inte initiativ från myndigheten. Jag är övertygad om att det finns åtskil
liga andra nutida exempel i landet. Går man tillbaka till början av 1900-talet, 
så är det lätt att finna många exempel på kulturarvsbruk av olika slag i 
Norrland (L. Grundberg 2006, s. 235 ff.). Ett positivt exempel på nutida 
bruk av kulturhistoriska och arkeologiska resultat är tillkomsten av Åjtte, 
Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk 1989 (figuren till höger).

I sin omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2002, Det dynamiska 
kulturarvet, utgick Riksantikvarieämbetet från de politiska kraven och prio
riterade fyra områden. Det blev (1) ett gränslösare samhälle, (2) demokrati
sering, delaktighet och tillgänglighet, (3) mot en långsiktigt hållbar utveck-
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ling och (4) regioner i nya former. Vuollerim och Vivallen kan diskuteras i 
anslutning till ett gränslösare samhälle och demokratisering. Har de bidra
git till att skapa ett gränslösare och mångkulturellt samhälle i norr? 
Reaktionerna på undersökningarna vid Vuollerim och Vivallen har varit 
blandade. Båda blev identitetsskapande. Åtminstone till en början tycks 
upptäckterna vid Vuollerim ha väckt en självmedvetenhet hos befolkningen 
som motverkade en traditionell känsla av kulturell underlägsenhet gentemot 
södra Sverige. Den arkeologiska idéanalysen tyder på att Norrland i den 
arkeologiska forskningen stått i ett kolonialt förhållande till södra Sverige 
före 1975 (Loeffler 2005). Sedan har förändringar varit på väg. Om man 
vågar ta ändringen i inställningen till forntiden i norr som ett tecken på en 
tendens inom ett vidare fält av samhället, så håller den koloniala skillnaden 
mellan norr och söder på att utjämnas. I den meningen blir samhället 
gränslösare. Men vad avses med ”befolkningen”? Norrbottens län är 
mångkulturellt, där finns både svenskar, samer och kväner. Vuollerim var i 
äldre historisk tid ett samiskt område. Det är naturligt att samernas identi-

En av Åjttes utställningar 
heter "På väg". Utställ
ningen handlar om olika 
sätt att färdas genom 
tiderna. Föremål, film
frekvenser, texter och ljud
inspelningar skildrar hur 
färdsätten förändrats från 
färder till fots och på 
skidor, längs vattenvägar 
och med renskjutsar till 
den moderna tidens 
järnvägar, bilar och snö
skotrar. Det finns bänkar 
för den som vill sitta och 
läsa fördjupningstexter, 
lyssna på inspelningar 
och följa filmerna. 
Utställningen är produ
cerad av Ajtte.

Foto Jan Gustavsson, bild
rätt och text Ajtte.
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tetskänsla skulle stärkas och gränsen mellan samer och svenskar markeras. 
Har någon frågat vad kvänerna säger?

I Härjedalen bidrog undersökningarna på Vivallen till att samerna kände 
sin samiska identitet bekräftad. Den långa rättegången om renbetet, där 
arkeologin blev en del av den skriftliga bevisföringen, ökade motsättningar
na, i varje fall mellan renskötande samer och svenska skogsägare. Samhället 
blev inte gränslösare genom bruket av det arkeologiska kulturarvet. De 
arkeologiska resultaten har stärkt den samiska identiteten i Norrland, vilket 
i sin tur kan ha medverkat till en starkare politisk medvetenhet. Om detta 
antagande är riktigt, så har de arkeologiska framstegen i Lappland och 
Härjedalen i sina yttersta konsekvenser medverkat till att stärka demo
kratin.

Riksantikvarieämbetets nya målinriktning med sin politiska bakgrund 
påverkar den arkeologiska verksamheten i hela landet. I en debattartikel i 
Fornvännen 2006 diskuterar Mats Roslund vad det innebär. Arkeologin har 
blivit ett ”politiskt medel för nutid och framtid”. Roslund menar dock att 
den statliga kulturpolitikens övergripande mål och direktiv till sitt innehåll 
inte behöver tolkas som Riksantikvarieämbetet gör. Inriktningen avser 
förmedling och kontakt samt bruka och bevara. Däremot anges inte ett sak
innehåll med direkt koppling till historisk kunskap. Roslund (s. 200) ger 
exempel på ämbetets förenklade argumentation som att tidigare insatser 
förtigs, förringas eller förvrids. I en tidningsartikel har någon använt det 
demagogiska knepet att skriva ”Alltför många arkeologer sorterar yxor och 
smycken, och för få berättar om forntidens mångkultur och spännande 
utgrävningar”. Enligt Roslund har det också visat sig att den dialog som 
myndigheten vill föra med medborgarna inte gäller den egna personalen. 
Han tar också upp den prioriterade samtidsarkeologin som kan vara lov
värd, men den behöver inte förskjuta en arkeologi som studerar människan 
i det förflutna. Den ämnesspecifika kunskapen från uppdragsarkeologin 
läggs åt sidan. Om uppdragsarkeologin skiljs från Riksantikvarieämbetet, så 
kommer ämbetet att fjärmas från den arkeologiska vardagen. Ämbetets 
vision ”Kulturarv i tiden” ger enligt Roslund (s. 203) plats även för histo
risk kunskapsuppbyggnad och ämneskompetens, men ”i ivern att förankra 
kulturarvet i samhället har kunskapsbasen fått stå tillbaka för samhälls- 
dialogen”.

Det centrala i Roslunds artikel är åsikten att de kortfattade statliga 
direktiven om arkeologins aktiva roll i samhället inte hindrar att en annan 
grundsyn än den som präglar kulturarvspolitiken förs fram. Jag vet inte om

174 Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr



det är möjligt. Som statligt verk är Riksantikvarieämbetet starkt beroende 
av politiska svängningar i tiden. För att verkligen förstå direktiven måste 
man ha en kunskap inifrån verksamheten som en utomstående sällan har. 
Mitt intryck är att Riksantikvarieämbetet och universiteten har blivit långt 
mer politiskt styrda än tidigare. Utlokaliseringen till Gotland av större 
delen av Riksantikvarieämbetet tyder på att ämbetets egna argument för att 
bli kvar i Stockholm vägde lätt mot de tillfälliga arbetsmarknadspolitiska 
skälen. Roslunds artikel borde bli en väckarklocka, men jag tvivlar på att 
signalerna har någon verkan.

Från vetenskaplig synpunkt har Riksantikvarieämbetet haft en lysande 
tid ända från Curmans dagar. Med flera hundra arkeologers arbete under 
1900-talet har ämbetet på flera sätt starkt bidragit till att lägga grunden för 
den arkeologiska forskningen i Sverige och för kunskapen om forntidens 
och den historiska tidens Sverige. Insatserna i fält genom fornminnes
inventering och utgrävningar har varit enorma, inte minst i Norrland, 
organisationen ute i landet har byggts upp och fungerat och publiceringen 
av undersökningarna har fått allt större omfattning. Arkeologerna i fält har 
upplevt kommunikationen med lokalsamhället och dialogen med män
niskorna på platsen. Samarbetet mellan universiteten och ämbetsverket har 
fungerat genom att arkeologerna ibland bytt arbetsplats mellan institutio
nerna. Riksantikvarieämbetet har under 1900-talet tagit fram ett väldigt 
och mångskiftande kulturarv. Nu är situationen förändrad. Riksantikvarie
ämbetet måste inrikta sig på att klara en alltmer politiserad roll och arkeo
logerna vid universiteten måste hävda sin vetenskapliga integritet. 
Vetenskapen försvinner förhoppningsvis inte från Riksantikvarieämbetet, 
men den får en inriktning som vi ännu inte vet mycket om. Yrkesutbild
ningen kan följa två linjer, en som är inriktad mot yrket som kulturarvs- 
tjänsteman och en som arkeolog som arbetar med fältuppdrag i verksam
heter som är skilda från Kulturarvsämbetet. Det positiva för arkeologin i 
dagens situation är dels de oavbrutna vetenskapliga framstegen, dels 
allmänhetens stora och mångskiftande intresse. Det negativa är att det 
alltid närvarande politiska inflytandet kan få en inriktning som motverkar 
arkeologin som vetenskap. En total vetenskaplig integritet är en omöjlighet, 
men att aktivera medvetandet om de politiska tendensernas konsekvenser 
stärker den integritet som ännu finns vid universiteten.
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Bożena Werbarts artikel, Tolkning av den arkeologiska historieskrivningen, 
har tyngdpunkten lagd på 1900-talets första hälft med exemplen hämtade 
från Uppsalaskolans forskning på det svenska rikets uppkomst och befolkning
ens kontinuitet och renhet. Med sina historiska exempel visar hon hur arkeo
logi är politik liksom arkeologi i varje tid är en produkt av sin samtid. Detta är 
en arkeologi som är starkt influerad av sin tids rasbiologiska tänkande. 
Uppsalaskolans forskning skapade en nationell självbild som först i våra dagar 
börjat ifrågasättas.



Tolkning av den arkeologiska 
historieskrivningen

Nationella identiteter
Hur behandlar dagens arkeologiska institutioner, museer och antikvariska 
myndigheter samhällsrelevans, identitets- och kulturarvsfrågor?

Nationella identiteter, liksom etniska, konstitueras i relationen till andra. 
Själva idén om en nation förutsätter att det också finns andra nationer. I 
arkeologins reflexiva och kritiska diskussioner blir därför begrepp som 
nation, etnicitet, identitet och kulturarv viktiga ingredienser. Framför allt 
representerar de en komplex och mångfasetterad verklighet som inte låter 
sig reduceras till förenklade schabloner eller propagandistiska paroller.

Idén om nationens förhistoriska rötter har med sina mytiska och mys
tiska krafter alltid fascinerat nationalromantiska, chauvinistiska och höger
extremistiska grupper. Behovet av kulturella rötter är viktigt, men de kan 
inte grundas på begrepp som ”jord”, ”blod” eller ”ras”. Norden har inte 
heller varit ensamt om denna mytologiska tolkning av historien; även det 
estniska, lettiska, tatariska och georgiska förflutna diskuteras ibland som 
om olika ”nationella grupper” existerade redan under stenåldern. 
”Nationalismen - som alla på 1800-talet trodde var i avtagande - är den 
starkaste och farligaste kraften på marsch i dag” skrev den brittiske filoso
fen Isaiah Berlin för mer än 20 år sedan (Berlin 1984). Han var mest känd 
för sina påminnelser om frihetens villkor; hans tre steg mot tolerans blev 
mångfaldens kvintessens: att försvara friheten med pluralism, att vända sig 
mot nationalismen och att undvika stereotyper.

Europeisk nationalistisk arkeologi (från nationalromantikens 1800-tal till 
1970-talet) kan förknippas med en historieskrivning som indikerade utveck
ling av specifika folk (nationer) i förhistoriska tider. Nationalistiska idéer 
romantiserades och underhölls eftersom nationernas ursprung placerades i 
det avlägsna förflutna. Det var också under 1800-talet de första arkeologiska 
museerna etablerades i Europa, museer, vilka i tidens anda, kallades för 
nationalmuseer.

Svensk arkeologi med sin nationella självbild var inte på något sätt unik; 
den var en del av den gemensamma europeiska kontexten. I Italien, Spanien
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och Storbritannien och i många andra länder, fanns mer eller mindre artiku
lerade nationalistiska eller rasistiska tendenser. Statens institut för rasbiologi, 
som etablerades i Sverige under 1920-talet, och den statliga rasbiologiska 
forskningen analyserades på 1990-talet av Gunnar Broberg och Mattias 
Tydén (Broberg & Tydén 1991; Broberg 1995). I institutets dokumentation 
finns åtskilligt som anknyter både till rasismen i allmänhet och mer specifikt 
till nazistisk raspolitik (Broberg 1995). Mycket av det arkeologiska intresset 
för Rasbiologiska institutet kan spåras i det intresse för rasbiologiska resul
tat, som uttolkare av nationernas ursprung bland företrädarna för Uppsala- 
arkeologin hade (Petersson 2005, s. 144). Uppsalaskolan har sedan 1910- 
talet cementerat den svenska nationalstatens förhistoriska legitimitet. 
Arkeologin har förlorat sin oskuldfullhet så tidigt som i början av 1900-talet 
och arkeologer var förvaltare av nationella kulturarv. Inom den rasbiologiska 
forskningen saknades inte resonemang om förhistoriska rötter (Lundborg 
1919). Forskningen etablerade alltså ett språkbruk och en historieskrivning 
som framhävde Sverige och dess historia som en tretusenårig tradition 
(Werbart 1999).

Tolkningar av det förflutna baserades ofta på detta slag av tendenser. 
Svensk historia, såsom den beskrevs och presenterades av Oscar Montelius 
och senare av Sune Lindqvist och hans studiekamrat från Uppsala, Birger 
Nerman, var en lång och homogen sekvens, vilken urskiljde Sverige och 
svenskarna från andra länder och folk (Werbart 1999, s. 277 ff.; Werbart 
2005, s. 402). Den svenska befolkningen beskrevs som en överklass i både 
Öst och Väst - svenska gravar i Ryssland, Birka och båtgraven i Sutten Hoo 
i England, för att nämna några exempel (Lindqvist 1932; 1935a; 1935b; 
1947; Nerman 1924; 1941, Welinder 1994).

Stora nationella monument blev utgrävda med Birka som det mest om
talade exemplet. Men även tolkningar av materialet från Birka har genom
gått stora förändringar under många år. Ture J. Arne, Holger Arbman och 
många andra svenska arkeologer har ägnat en stor del av sina publikationer 
åt en tolkning av den materiella kulturen från Birkagravarna (Arbman 
1940-1943).

Naturvetaren Hjalmar Stolpe (1841-1905) var en av de första som 
grävde i Birka och som med sina pionjärinsatser inom både grävnings- och 
dokumentationstekniken och sin förståelse för fynden från Svarta jorden 
introducerade Birka på den internationella kartan. Det dröjde dock lång tid 
innan Birkamaterialet bearbetades, tolkades och publicerades.

Enligt de nya sätten att betrakta Birkamaterialet, kan de flesta av kam-
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margravarna med smycken (cirka 120), daterade till 900-talet, tolkas som 
Rus’ gravar med kazariska objekt, eller som kazariska gravar med smycken 
från Rus, ofta kallade för ”östliga” smycken. Men var och hur långt borta 
är Öst? Staraja Ladoga? Kiev? Kazarien? Kammargravarna från Birka 
indikerar till en viss grad en permanent vistelse: det finns kvinnor och barn 
i gravarna. Cirka 20 av dessa gravar innehåller hästar; det är möjligt att 
dessa representerar gravar av ”främlingar” med ”östliga” (eller ”orienta
liska”) föremål: kazariska eller från Rus’ Kiev.

Skelettgravskicket i Birka avviker, enligt Björn Ambrosiani, så starkt från 
det ”normala inhemska” brandgravskicket att man måste se de jordade som 
representanter för främlingar i staden. Vissa av dem var med all sannolikhet 
kazarer. Men det kan även finnas en västeuropeisk tradition att ta hänsyn 
till. Utanför Östsverige, i Danmark och Norge fanns inte en lika strikt 
brandgravstradition (Werbart 2005).

De så kallade ”orientaliska” praktdräkterna, med tydliga ryska imita
tioner, silkeskläder med applikationer av guld och silver, i form av kaftaner, 
tunikor och huvudbonader som förekom i kvinno- och mansgravar, repre-

Birka: symbol för Sveriges 
nationella monument. 
Birkas gravhögar på Björkö.

Foto Bengt A. Lundberg, 
RAÄ.
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SCHILDE I und II VALSGARDE 7 TAP. D

Schilde I und II. Vermessungszeichnung von A. Fridell.

Ett nationellt monument: Valsgärde. Sköldarna i Valsgärde 7. 
Teckning av Allan Fridell.

Efter Arwidsson 1977. Foto ATA.
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senterade inte ”nordiska” klädesvanor, utan östryska modevariationer 
(Hägg 1986, 1991; Duczko 1997, s. 300). I Hedebys kammargravar finns 
tydliga paralleller till praktdräkten från Birka, med bland annat blå 
diamantkypert i ytterplaggen, kanske övertunikor. Ibn Fadians berättelser 
om hövdingabegravningar i Ryssland bekräftar en existerande tillverkning 
av praktkläder som står i tydlig överensstämmelse med den kulturella sfären 
Birka-Kiev (Hägg 1991:155 ff.).

Holger Arbman tolkade två kammargravar som kazariska (Arbman 
1940-1943). Efter de senaste utgrävningarna i Birka föreslås en ”främ
mande, östlig”, kievsk rus-kazarisk vistelse/residens med östliga orna
mentiktyper, så kallade ”fågelbeslag” samt kazarisk keramik, fragment av 
ett välbränt lerkärl (Bäck 1995, s. 14, fig. 4). Birkas strategiska betydelse 
som neutral och säker mötesplats för Sidenvägens ”entreprenörer” ökade 
under 900-talet.

Att Birka sedan 1993 är upptagen på Unescos världsarvslista är ett resul
tat av Riksantikvarieämbetets satsningar på utåtriktade tolkningar: ”Staden 
som anlades på 700-talet blev en viktig handelsplats och en internationell 
hamn för besökare från när och fjärran” (www.raa.se/birka).

Då Valsgärdeutgrävningarna startades 1928 av arkeologiska seminariet i 
Uppsala under Sune Lindqvists ledning, började Holger Arbman bearbeta 
och tolka fynden från Birka (Baudou 2004, s. 236). Arbman var dock inte 
enbart intresserad att studera handelsförbindelserna mellan Mellansverige 
och det karolingiska riket under 800-talet. Han och Ture J. Arne betonade 
i början av 1900-talet ett östligt, internationellt utbyte.

Den nationella synen på historien intensifierades genom diskussioner 
om bakgrunden och ursprunget till den svenska staten i början av 1900-talet, 
till exempel på Knut Stiernas seminarier vid Institutionen för nordisk och 
jämförande fornkunskap i Uppsala. Institutionen präglades av en storsvensk, 
nationalistisk anda. På 1930-talet berättade professorn i arkeologi i Uppsala, 
Sune Lindqvist i svensk radio om Sveriges storslagna forntid och om de 
praktfulla fynden från Vendel och Valsgärde. Hans föreläsningar resulterade 
sedan i en bok, Svenskarna i heden tid (1935b). Hans kollega Birger Nerman 
höll en motsvarande föreläsningsserie vid Statens historiska museum 1940. 
Också det blev en bok, Sveriges rikes uppkomst (1941). I Vendel, där båt
gravarna undersökts redan på 1880- och 90-talen, restes 1937 ett stenmonu- 
ment. Sune Lindqvist talade 1928 om de rika hövdingarna i Vendel som 
”säkerligen” tillhörde vårt lands främsta ätter och att gravarna tyder på 
vördnad av ”minnet av stora stamfäder” (Hagerman 2006, s. 87).
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Sune Lindqvist uppträdde som föredragshållare i det närmast nazistiska 
samfundet Manhem. Manhemsinstitutet under ledning av Gösta Häggqvist 
startade 1935 som ett ”folkligt föreläsningsinstitut” (Berggren 1999, 
s. 279). Huvudingredienser i den kulturhistoriska berättelsen fanns i den 
götiska tanken med hjälp av arkeologi och historia, där ”folkvandrings- 
teorier, språkspridningsmodeller och bosättnings- och gravfyndsmönster 
belystes” (op.cit.). Den första föreläsningen hölls av den tyske professorn 
Hermann Wirth, en av grundarna av SS Ahnenerbe, om det germanska 
urhemmet, om urnordisk kultur och om ”Sverige och den germanska 
andens äldsta historia”. Wirths framträdande 1935 följdes av en serie före
läsningar av Sune Lindqvist med rubriken ”Urnordisk anda och form”.

Lindqvist kunde alltså inte sägas förvränga den samtida arkeologiveten
skapen för specifika ideologiska syften när han höll sina Manhems- 
föreläsningar och anledningen till detta är kort och gott att det inte behöv
des. Sune Lindqvist var den ledande gestalten inom mellankrigstidens arkeo
logi, vilken i dag kan benämnas nationell arkeologi: ”en historiskt inriktad 
arkeologisk forskning som koncentrerar sig kring problem som uppfattas 
som centrala ur det framväxande Svearikets synpunkt”. Berggren samman
fattar: ”Tydliga drag i den nationella arkeologin var bland annat att betona 
Svearikets enighet, styrka och internationella inflytande samt dess kulturella 
och rasbiologiska homogenitet, idéer som passade Manhem som handen i 
handsken” (Berggren 1999, s. 280). Att föreläsa om ”urnordisk anda” i ett 
nazistiskt och antisemitiskt samfund år 1935 kan inte vara en omedveten 
handling.

Samtidigt får man inte glömma de motsatta strömningarna. Nils Åberg 
var en av de första svenska arkeologer som förstod vidden av nazismens 
ideologi och en av de få svenska arkeologer som blev medlemmar i en anti
fascistisk organisation, Nordens Frihet, ett samfund som uppstod i decem
ber 1939 och som spelade en viktig roll i början av 1940-talet (Åberg 1933, 
s. 246 ff.; Drangel 1976; Baudou 1997, s. 247 ff.). Nils Åberg var den bland 
svenska arkeologer som reagerade mot Hermann Wirths glorifiering av den 
nordiska ”rasen”, samt kulten av nationen och nationell religion (Åberg 
1933). Men även Sigurd Curman var med i Nordens Frihet; i sina brev till 
bland annat J.E. Forssander uttalar han sig ofta om att ”Finland måste och 
skall räddas” (1940; ATA-Sigurd Curmans arkiv, vol. 103).

Tidsandan eller tankekollektivet inbjöd till en glorifiering och idealise
ring av nationens förflutna (Baudou 1998; 2004.). Både Lindqvist och 
Nerman underströk i sina publikationer att det unika för Sverige var att
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detta land sedan urminnes tid var bebodd av ”ett och samma folkslag” eller 
för att citera Sune Lindqvist av den ”nordisk-germanska rastypen” 
(Hagerman 2006, s. 89). Inte undra på att Statens institut för rasbiologi, 
som hade sitt säte just i Uppsala, hade den teoretiska grundsyn på forntiden 
det hade.

Historieskrivningen på denna tid bidrog till den nationella självbilden i nuti
den - en sorts arkeologisk version av folkhemstanken. Eftersom bilden av 
forntiden passade in såväl i den konservativa samhällssynen som i visionen 
om det nya folkhemmet så kunde både nationalistisk höger och nationell 
socialdemokrati samlas kring den, och använda motiv ur vikingarnas och 
sagans värld som symboler tillsammans med nationalsången och den blågula 
flaggan.

(Hagerman 2006, s. 92.)

Sune Lindqvists och Nils Åbergs debatt från 1919 till 1940-talet om svens
karna (svearna) begravda i Uppsala högar var inte bara en arkeologisk dis
kussion, utan även en prestigekamp. Sune Lindqvist betraktade alla dessa 
fynd som inhemska (svearnas), i linje med etno-nationalistiskt tänkande. 
Debatten om hur man tolkar arkeologiskt material och den arkeologiska 
historieskrivningen går vidare. I dagens moderna värld, med dess politiskt 
laddade och föränderliga situationer, är det arkeologins och arkeologernas 
intellektuella plikt att bemöta denna värld genom att försöka förklara och 
förstå det förflutna utan inslag av fördomar, nationalism eller chauvinism. 
Bara så kan vi få en vetenskap som är sann mot sig själv och mot sin 
omvärld.

Nationella monument
Att gräva fram nationella monument (Vallhagar, Valsgärde, Birka, Helgö 
och Eketorp) ställer både utgrävaren och grävningens objekt i en speciell 
situation, se figurerna på sidorna 183 och 184.

Stora svenska utgrävningsprojekt från slutet av 1800-talet, i början av 
1900-talet och senare under 1950- och 1960-talet samlade professionella 
arkeologer i olika åldrar och från olika samhällsklasser.

Nationella monument blev nationella monument inte av sig själva, 
utan därför att de beskrevs som sådana: Birka, Kaupang, Hedeby. Birger 
Nermans och Sune Lindqvists intresse för Uppsala högar och Ottarshögen i 
Vendel kom att spela stor roll ända fram till mitten av 1900-talet. Dessa
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grävningar och forskningen kring dem fick en nationell innebörd; arkeolo
gin hade inte bara en vetenskaplig, utan även en politisk uppgift. När arkeo
logiska seminariet i Uppsala startade grävningar i Valsgärde norr om Gamla 
Uppsala 1928, som pågick till 1952, fick denna plats och utgrävaren Sune 
Lindqvist en betydande roll (Baudou 2004, s. 222; s. 235). Sune Lindqvist 
hade inga problem med att medverka med en stor artikel om Valsgärde- 
undersökningen år 1940 i den månatliga, nationalsocialistiska propaganda
skriften för tysk förhistoria, ”Germanen-Erbe” (Baudou 2004, s. 269). Både 
Valsgärde och högarna vid Gamla Uppsala fick efter mitten av 1930-talet än 
större symbolisk nationell betydelse som nationella monument.

De flesta grävande arkeologer hade inga andra specifika målsättningar 
eller tankar än de strikt vetenskapliga. En del forskare har haft som mål att 
försöka fånga in nationens framväxt. Det har ibland lett till missbruk.

Slutord

Historien och förhistorien kan lätt missbrukas. När politiker hänvisar till 
tolkningar som fakta finns det all anledning att vara på sin vakt. Det är i 
detta sammanhang intressant att notera, att det i den europeiska arkeolo
gins syn på omvärlden och dess påverkan på kontinentens förhistoria finns 
starka nationalistiska, etnocentriska och i vissa fall även rasistiska dimen
sioner. Dagens nationalism återigen använder arkeologin och historien till 
att skapa nya myter om ursprung. Diskrediteringen av nazismen och rasis
men under f 900-talet innebar inte att dessa upplöstes.

Vad är en kulturell identitet? Är det när minoritetssamhällena rör sig i 
sin egen kulturella bana med utsikt över majoritetssamhälle? Lever vi i dag 
i en värld som skapar den ”globala byn” eller befinner vi oss själva mitt i 
”identitesparadigmet” ännu fångna i tankefiguren om en homogen Nation?

Identitet bygger på hur människan upplever världen omkring sig och sin 
plats i denna. En människas identitet är situationsbunden, det vill säga en 
individ har olika identiteter i olika sammanhang. Dessa är alltid föränder
liga och flytande (jfr Werbart 2002, s. 29 ff.). Identiteten är alltid indi
viduell - kollektiv identitet är kollektiv eftersom den uppfattas som delad, 
både av dem som omfattas av den och av människor som står utanför.

Kulturell identitet är en process, man kan byta identiteter, man kan 
identifiera sig med olika samhällsgrupper - kulturell identitet är därför ett 
koncept av en multikulturalism i ett globalt system. Vi är alla med och
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skapar det förflutna, och vi kan alla tolka det olika. Det förflutna tillhör i 
grunden ingen och alla. Att tolka etniska identiteter med hjälp av arkeolo
giskt källmaterial har varit en lika beprövad som komprometterad metod 
(Werbart 2002).
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Sven-Donald Hedman beskriver i artikeln, Vardagens arkeologi i Norr
botten - en personlig betraktelse, hur arkeologen lätt hamnar i bryderi 
när hans material börjar användas i politiska syften. Hans vedersakare är 
kvänrörelsen, Kvenlandsförbundets medlemmar. Hedman beskriver en 
extrem form för det vardagsdilemma som egentligen, fast mindre drastiskt, 
är varje arkeologs. Detta dilemma består i att arkeologiska resultat och 
indirekta arkeologiska tolkningar och tankar används för att främja olika syften, 
i det här fallet tillgång till jaktmarker och fiske. Artikeln skildrar en arkeologs 
direkta möte med kväner i opposition mot den officiella historieskrivningen, 
mot arkeologernas tolkning av fornlämningar till samernas fördel, mot 
samernas status som ursprungsbefolkning med otillbörliga privilegier på 
deras, det vill säga kvänernas, bekostnad. Hedman inser att detta är en 
situation inför vilken han borde ha varit bättre förberedd.



Vardagens arkeologi i Norrbotten 
- en personlig betraktelse

When an archaeologist claims that their position is neutral and apolitical, 
what are they trying to hide?

(Johnson 1999, s. 168.)

Norrbotten är på flera sätt ett spännande län att verka i som arkeolog. 
Länet utgör en fjärdedel av Sveriges yta och är till exempel ännu till stora 
delar oinventerat. Cirka 50 procent av länets yta har inte genomgått någon 
reguljär fornminnesinventering (Liedgren & Hedman 2005). Det innebär 
att många nya och spännande lämningar kontinuerligt registreras i de inven
teringsprojekt som pågår inom länet. Även de arkeologiska forsknings
projekt som bedrivs i länet har haft en banbrytande karaktär, som till 
exempel Norrbottens inlands mesolitiska boplatser. Silvermuseet i Arjeplog 
har i detta sammanhang utarbetat nya metoder att studera landskapets 
förändringar i samband med avsmältningen av inlandsisen (Bergman et al. 
2004).

Sedan flera århundraden tillbaka har Norrbotten varit ett mångkulturellt 
län med en i huvudsak svensk, samisk och tornedalsfinsk befolkning. 
Historiskt/geografiskt går det språkligt att ungefärligt dela in Norrbottens 
län. Traditionellt har samiskan dominerat i de inre delarna av Norrbotten 
för att i de norra delarna delvis övergå i finskan. Mäenkieli/finska har mot 
söder en väldigt skarp och tydlig gräns mot Kalixälven. Kustområdet söder 
om Kalixälven kan man säga har dominerats av det svenska språket. 
Samiskan hade en större utbredning före nybyggeskolonisationen av 
Norrbotten under 1700- och 1800-talen. Koloniseringen utfördes främst av 
finska och svenska nybyggare och kom att förskjuta det samiska språket till 
Norrbottens inland. Även den svenska statens skolpolitik, då man i princip 
förbjöd skolbarnen att tala samiska och mäenkieli/tornedalsfinska i skolan 
har givetvis påverkat språkens spridning.

Den långa traditionen med ett mångkulturellt län innebär många 
spännande utmaningar såväl inom arkeologin som inom de övriga kultur
historiska disciplinerna. Samtidigt som det känns inspirerande att arbeta 
som arkeolog inom länet finns ett ”vardagens dilemma” för arkeologerna
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Schematisk kartindelning 
av historiskt kända språk
liga dominansområden i 
Norrbotten.
Kartbearbetning Staffan 
Nygren/Norrbottens

som är verksamma här. Dilemmat 
är att arkeologiska resultat och däri
genom indirekt arkeologernas tankar 
och tolkningar används för att främja 
olika syften, bland annat inom 
intresseorganisationer (t.ex. Jägarför- 
bundet), ekonomiska intressen (turism, 
gruvhantering, skogsbruk), politik 
(kvänrörelsen, samerna, svenskarna). 
Alltså, arkeologi brukas till andra 
syften än de rent vetenskapliga.

Jag ska presentera några exempel 
på hur arkeologiska resultat används 
som slagträn i den politiska debatten. 
Det är ett svårt ämne och lite är publi
cerat som behandlar den här typen av 
frågor. Det går att förstå arkeologens 
trångmål, då risken är överhängande 
att missförstås eller genom lösryckta 
citat utnyttjas för politiska ändamål. 
Politiseringen av arkeologin är en 
riktig krutdurk och historiskt finns 
exempel på hur arkeologer utnyttjats 

och själva använt resultat i politiska syften.
En viktig fråga är också hur handläggare-lekmän-forskare ska hantera 

vardagens politisering av arkeologiska forskningsresultat. Går det att sätta 
näsan i vädret och låtsas som att det regnar eller göra som strutsen, stoppa 
ned huvudet i sanden och hoppas att det går över?

Polarisering

Under många år har i Norrbotten rätten till jakt och fiske samt markfrågor 
(renbetesrätt) diskuterats och debatterats. I detta sammanhang har även 
frågor kring ursprungsbefolkning och ILO-konventionen 169 satt sin prägel 
på diskussionen.

Sedan mitten av 1990-talet har en ny aktör kommit upp på scenen, den 
så kallade kvänrörelsen. Den grupp som hävdar att de är kväner finns
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FN:s speciella organisation ILO (International Labour Organization) grundades 1919 för att 
skydda arbetarnas rättigheter världen över. Frihet att uttrycka och förena sig, att bekämpa 
fattigdom och att ge social rättvisa åt alla oavsett etnisk tillhörighet, religion eller kön har 
varit del av ILO:s mål och strävan. Ett antal konventioner, med minimumstandard för vissa 
mänskliga rättigheter, samt rekommendationer som vägledning för medlemsländerna, har 
utarbetats av ILO genom åren.

För ursprungsfolk är ILO viktig då den som en av få internationella organisationer har en 
konvention som specifikt behandlar ursprungsfolkens rättigheter; 1957 antogs konvention 
nr 107 med uppgift att skydda ursprungsfolk mot övergrepp och exploatering. År 1989 
reviderades den till följd av en mer aktuell förståelse av ursprungsfolkens situation och 
deras rättigheter i enskilda länder, och The Indigenous and Tribal Peoples Convention, 

no 169 trädde i kraft 1991.

ILO 169 erkänner ursprungsfolkens fulla sociala, kulturella och religiösa rätt. Även rätten 
till deras egna institutioner, bevarandet och utvecklandet av deras kulturer och levnadssätt, 
samt rätten till traditionella landområden skall respekteras och skyddas. Konventionen 
anses av många ursprungsfolk och organisationer vara ett stort steg framåt när det gäller 
erkännandet av ursprungsfolkens rättigheter, även om det finns en viss kritik mot den. 
Framförallt gäller kritiken ursprungsfolkens krav på självbestämmande, något som inte 
behandlas i ILO 169.

År 1998 hade fortfarande bara ett fåtal av ILO:s över 170 medlemsländer ratificerat kon
vention nr 169. Några av de länder som har skrivit under är Danmark, Norge och Bolivia, 
alla med egna ursprungsfolk inom nationen. Däremot har Sverige inte skrivit under, och 
detta på grund av att Sverige inte anses kunna uppfylla konventionens krav när det gäller 
samernas rätt till mark.

Den utredning som 1997 tillsattes av regeringen, presenterade 1999 sitt betänkande i 
Samerna - ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s konvention 

nr 169 (SOU 1999:25). Utredningen anser att Sverige kan ansluta sig, men först efter att 
vissa åtgärder har blivit genomförda som rör samernas markrättigheter. Man rekommen
derar även att dessa åtgärder bör genomföras oavsett om Sverige ratificerar ILO 169 eller 
inte, helt enkelt för att de ses som angelägna, exempelvis när det gäller samarbetet 
mellan samer och andra markägare.

(Det mesta av informationen är hämtad från IWGIAts dokument Human Rights and Indigenous Peoples, samt 
SOU 1999:25.)

ILO 169 enligt IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs). 
(Se även IWGIA 2002, s. 121 f.)
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Vilka är ursprungsfolk? Begreppet definieras olika, och det finns egentligen ingen politiskt 
eller rättsligt klar definition. Det är svårt att med definitioner dra gränser för vilka som är 
ursprungsfolk, för de kan och bör inte ses som en homogen grupp. Samtidigt har de dock 
gemensamma drag och livssituationer som särskiljer dem från andra grupper, exempelvis 
etniska minoriteter. Svårigheten med att klart definiera gör att enskilda ursprungsfolk får 
problem i sin kontakt med regeringar och nationer.

De vanligaste och mest använda definitionerna är de som återfinns inom FN och i ILO:s 
(International Labour Organization) konvention 169. FN:s rapport från 1983, kallad Cobo- 
studien, säger att ursprungsfolk är de som
- har en historisk kontinuitet med samhällen i det territorium som senare invaderades 

eller koloniserades av andra.
- anser sig själva skilda från den allmänna befolkningen som nu lever i detta territorium.
- strävar efter att bevara, utveckla och överföra sitt traditionella territorium och sin etnis

ka identitet till framtida generationer. Detta är grunden för deras fortsatta existens som 
folk, i överensstämmelse med deras egna kulturella, sociala och rättsliga institutioner 
och system.

Cobo-studien ser den historiska kontinuiteten som viktig i definieringen av ursprungsfolk, 
där en eller flera av de faktorer som nämns i studien ska stå i relation till denna konti
nuitet. Ytterligare en av FN:s definitioner är den som lagts fram av the Working Group on 
Indigenous Populations.

ILO:s konvention 169 förklarar att ursprungsfolk anses vara de som
- härstammar från de folkgrupper som levde i området vid tiden för erövring, kolonisa

tion eller skapandet av nuvarande statsgränser.
- helt eller delvis har behållit sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska insti

tutioner.

ILO 169 betonar självidentifiering som ett avgörande kännetecken för ursprungsfolk.

(Det mesta av informationen är hämtad från IWCIArs dokument Saarni - Parliamentary Co-operation, samt 
IWGIAis hemsida.)

Definitioner av ursprungsfolk efter IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs) 
(Se även IWGIA 2002, s. 9-10.)
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främst i de norra delarna av Norge, Finland och Sverige. I Sverige finns 
de framförallt i Tornedalen och den sammanhållande länken är språket, 
mäenkieli/tornedalsfinskan (Viklund 2006, s. 14).

Mäenkieli/tornedalsfinskan blev 1995 erkänt som ett minoritetsspråk. 
De som valt att kalla sig för kvaner har tidigare oftast benämnts torne- 
dalingar eller lantalaiset. I Tornedalsområdet har man traditionellt skiljt 
mellan lantalaiset (de som brukar jorden) och lappalaiset (renskötarna).

Kvänrörelsen har ett av sina starkaste fästen i norra delarna av Kiruna 
kommun och framförallt i Karesuandoområdet. Motsättningarna är också 
starka i Kiruna, där även turistnäringen ofta är starkt kritisk till samerna. 
Det är framförallt de många hundspannföretagen som anser att samerna 
hindrar deras verksamhet. Jag har till exempel hört kommentarer som 
menar ”att går man ut en lördagskväll i Kiruna är det bäst att hålla tyst om 
att man är same”.

Inledningsvis startade kvänrörelsen med rätten till jakt och fiske som 
huvudfråga, med framförallt älgjakten i fokus. I synnerhet har man agerat 
mot samernas jakt- och fiskerättigheter som framställts som orättvisa. 
Under senare år har ”kampen om historien” blivit allt viktigare inom rörel
sen och bland annat lyckades man förhindra att regeringens informations
skrift om samerna delades ut på skolan i Karesuando. Skriften ansågs 
favorisera samerna på bekostnad av kvänerna. Kvänrörelsen menar att de 
har lika stor rätt som samerna att kalla sig för en ursprungsbefolkning och 
vill bland annat att ILO-konventionen helt ska förkastas, eftersom den 
enbart skulle gynna samerna. Flertalet markägare sympatiserar också med 
kvänerna på grund av rädslan för ILO 169. Markägarna anser att ILO 169 
innebär att de renskötande samerna skulle ta kontroll över deras marker. 
Inom kvänrörelsen i Tornedalen finns klara inslag av starkt antisamiska 
strömningar, vilket beror på konkurrensen om ursprungsbefolknings- 
statusen och markutnyttjandet. Det är framförallt de nordsamer som flyt
tade in till Jukkasjärvi och Karesuandoområdet på 1920- och 30-talen man 
agerar emot. Svenska staten upplevs också ha missgynnat kvänerna genom 
bland annat försvenskningen i skolorna. Kvänerna är organiserade i ett eget 
förbund, Kvenlandsförbundet.

Kvenlandsförbundet företräder kväner i Norge, Finland och Sverige och 
är öppet för såväl organisationer som privatpersoner: ”Medlemskap är 
endast öppet för de privatpersoner ”som är ättlingar till fornkväner eller 
eljest genom urkund kan styrka detta” (Gudrun 10/12 2004) och de organi
sationer ”som representerar fornkväners ättlingar eller eljest genom urkund

Vardagens arkeologi i Norrbotten - en personlig betraktelse 197



kan styrka det” (Gudrun 10/12 2004) (Heljestrand 2004). Det är utifrån 
kvänrörelsen jag i fortsättningen ska ge mina exempel på vardagens dilem
ma för arkeologer i Norrbotten.

Har nedanstående citat från förordet till skriften ”Laponia, Lapplands 
världsarv” (Mulk 2000, s. 5) samma andemening som texten på demonstra
tionsplakatet?

Samer har bott i området i tusentals år och livnärt sig på renskötsel, jakt och 
fiske. De första människorna bosatte sig här i takt med att inlandsisen smäl
te för cirka 10 000 år sedan. De följde iskanterna och kom invandrande från 
olika håll. Exakt varifrån de kom, hur de såg ut och vilket språk de talade vet 
ingen med säkerhet. Enligt nya rön talade kanske alla i norra Europa en tidig 
form av ett finskt-ugriskt språk. Vad vi än kallar de människorna som levde 
här under stenåldern, är de förfäder till dagens samer.

Demonstration mot jakt- och fiskeutredningen i Kiruna 2006. 
Foto Linda Alfredsson/Norrbottens-Kuriren.
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Utbildningsdagen 19 april 2005

Kirunas mångkulturella handlingsprogram har följande punkter:

■ Ger en tydlig strategi för tillvaratagandet och stärkande av de lokala 
minoritetsspråken i skola och samhälle.

■ Använder en tvärsektoriell arbetsform för utvecklingsarbete som 
innebär en bred förankring och bygger på gränsöverskridande 
interaktion, vidgat tänkande och helhetssyn.

■ Lyfter konkret in samebyarnas egna utvecklingsplaner i samhälls- 
byggandet vilket innebär att resultatet och tankegångarna från 
arbetet med de samiska frågorna integreras och nyttjas i det mång
kulturella handlingsprogrammet.

■ Visar på det framgångsrika arbetet med och formeringen kring 
de samiska frågorna som ett strategiarbete att tillämpa även 
avseende övriga minoritetsgrupperingar, till exempel Lantalaiset- 
grupperingen.

■ Skapar plattformar för tidigt samrådsförfarande mellan sakägare 
i utvecklingsfrågor kopplat till bland annat markanvändning.

■ Visar konkret på vägar till att ökad lokal kulturell förankring i 
utbildningssystemet utgör en viktig språngbräda mot en allt mer 
globaliserad och mångkulturell omvärld.

■ Konkretiserar tanken om integrering i skola och samhälle, fysisk och 
social planering för att motverka segregering och utanförskap.

■ Visar på möjligheterna till högre akademiska utbildningar med lokal 
kulturell profil.

■ Lyfter j ämställdhetsfrågor för ungdomar och kvinnor i arbetsmarknad 
och näringsliv.

■ Lägger en strategi för en värdig äldreomsorg där man kan känna igen 
sig i sin egen kulturella hemmiljö och språk.

Politikerna i Kiruna har på grund av motsättningarna inom kommunen 
arbetat fram ett mångkulturellt handlingsprogram. I samband med en utbild
ningsdag inom det mångkulturella handlingsprogrammet blev jag tillfrågad 
om jag kunde delta med en föreläsning om Norrbottens och Kirunas för
historia. Utbildningsdagen riktade sig till förtroendevalda lokalpolitiker från 
nämnder och utskott samt tjänstemän från olika förvaltningar. Flera före
läsare från olika discipliner medverkade. Syftet med utbildningsdagen var att
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få mer kunskap och ökad förståelse för bland annat hur historia skrivs, 
minoritetsspråken samt renskötselrätten.

Utbildningsdagen genomfördes 2005-04-19.1 programmet presenterades 
föreläsarna och deras ämnen så här:

Den mångkulturella kommunen. Kommunalrådet Kenneth 
Stålnacke.

Renskötselrätten. Hovrättsassessor Ulrika Geijer. Huvudsekreterare 
i rennäringspolitiska kommittén 1998-2001.

Norrbottens och Kirunas förhistoria utifrån Skog och Historia pro
jektet. Fil.dr i arkeologi Sven-Donald Hedman, Norrbottens muse
um. De fysiska lämningarna är en viktig del av vårt gemensamma 
kulturarv.

Minoritetslagarna i ett historiskt perspektiv. Fil.dr Lars Elenius 
CUFS/LTU. Forskning och utbildning om etnicitet och nationella 
minoriteter. CUFS uppgift är att verka för att viktiga och intressanta 
frågeställningar från olika offentliga verksamheter uppmärksammas 
och behandlas i universitetets grundutbildning, forskarutbildning 
och forskning.

Var är minoriteternas plats i Svenska kyrkan? Thore Klippmark.
Ny identitet hos Svenska kyrkan som en flerspråkig och mång
kulturell kyrka.

Föreläsningen

Min föreläsning behandlade främst de senaste forskningsresultaten som 
framkommit i Norrbottens län. Resultat från inventeringarna inom projek
tet Skog och Historia utgjorde också en viktig del, eftersom inventeringarna 
genomförs i Kiruna kommun sedan år 2005 (Hedman 2005). Dokumen
tationsarbetet inom det rikstäckande projektet Skog och Historia utförs av 
folk från bygden under ledning av utbildade arkeologer (Jönsson 2001, 
s. 184-185)). Syftet med föreläsningen var dels att visa på hur orimligt det 
är att använda arkeologiska resultat i diskussionen kring vem som var här
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först, dels att presentera forskningsrön kring hur renskötseln kan ha upp
stått.

I samband med exploateringsundersökningar år 2005 för en vägsträck- 
ning norr om Kangos undersöktes en stenåldersboplats som skulle visa sig 
vara den hittills äldsta kända boplatsen i Norrbottens län, 7800 f.Kr. 
(Östlund 2006, s. 146). Lokalen undersöktes av Norrbottens museum och 
fyndmaterialet utgjordes av brända ben från ren och gädda, skörbränd sten, 
kärnor och avslag av kvarts. Efter undersökningarna, som fick ett stort 
medialt genomslag i länet, fick arkeologerna på museet ett flertal telefon
samtal från såväl kväner som samer vilka ansåg att resultaten var ett bevis 
för att de var här först. Arkeologerna försökte förklara det omöjliga i ett 
sådant resonemang. Det var emellertid svårt att övertyga de personer som 
hörde av sig till museet och man krävde ofta att arkeologerna skulle kunna 
säga vilka som var här först eller åtminstone veta vilka som inte kan ha varit 
först. I föredraget använde jag Kangosboplatsen som ett exempel på det 
problematiska med att arkeologiska resultat används för att hävda rättig
heter till land och vatten. Genast kom en kommentar från en av politikerna 
att han minsann hade sett ett program på tv från Nordnorge där man 
undersökt 10 000-åriga gravar med två meter långa skelett och det menade 
denna person att det var ett bevis på att samerna inte kunde vara urbefolk
ning. Mig veterligt finns överhuvudtaget inga sådana gravar kända i 
Nordnorge.

Den del av föredraget som handlade om introduktionen av renskötseln 
utgick främst från min egen och Kjell-Ake Aronssons avhandlingar. Här 
visades hur det utifrån arkeologiskt material och naturvetenskapliga 
metoder gick att studera renskötselns uppkomst. Från Skog och Historia
inventeringarna presenterades ett flertal resultat som var relaterade till 
Kiruna kommun, bland annat en bläcka med inristning på en torrfura. 
Inristningen hade likheter med soltecknet som finns avbildat på de samiska 
spåtrummorna (Hedman 2006, s. 155). Den tolkningen framförde jag även 
under föreläsningen. Samme politiker som nämnts ovan menade att det var 
en helt orealistisk tolkning. Hans farfar hade ristat liknande figurer på 
gamla ladugårdsväggar. Det betydde att det inte kunde vara en ristning som 
kunde relateras till det samiska soltecknet. Ett flertal andra kommentarer 
gjordes kring föreläsningen, ofta till samernas nackdel. Flera av kommen
tarerna gjordes inte inför den samlade politikerkåren utan påtalades 
vid andra tillfällen under dagen. Kvänerna diskuterades endast i ringa om
fattning.
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Efterspel

Här hamnande jag i ett lokalpolitiskt spel, som jag inte riktigt var beredd 
på. Man kan fråga sig om föreläsningen hade upplevts ta samernas parti 
eller om viljan att missförstå var större än viljan att förstå.

Efter att den mångkulturella utbildningsdagen genomförts, började den 
dryftas på debattforumet på hemsidan för socialdemokratiska partiet i 
Kiruna. Inledningsvis fördes debatten under rubriken ”Norrlands historia”. 
Bland annat fälldes följande kommentarer:

Mångkulturella gruppen, ni kommer inte närmare sanningen med att plocka 
Sven-Donald Hedman till era seminarier. Han är kopplöst fast i sameriet, 
som han så småningom kommer att få äta upp. Bara titeln på hans avhand
ling - Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och boplatsmönster 
bland skogssamer - visar att han är vilse. Skogssame är ett vilseledande 
begrepp. Skogskvän skulle ligga närmare sanningen. Det här kommer att visa 
sig när verkliga forskningar kommer till stånd.

Det är då oerhört märkligt att mångkulturellutredarna inte inbjuder 
Kvenlandsförbundet till seminariet som skall utreda områdets historia.

Men så här är det i Sverige. Alla utredningar är anpassade till att följa poli
tiken som för närvarande är aktuell. Utredningar i Sverige är inte till för att 
få fram sanningar utan tvärtom dölja det som är kontroversiellt och inte 
passande.

Inlägg 2005-05-04 under rubriken 
"Mångkulturella handlingsprogrammet”:
Man skall ge möjlighet för en motbild till Hedmans i semmarierna, om man 
nu är ute efter att belysa verkligheten i så hög grad som möjligt. Hedman är 
en känd såpmianhängare, av honom får man bara en version. Det här inger 
inte förtroende eller samförstånd!

Debatten fördes under några månader under flera rubriker och man kan väl 
säga att den urartade till sist med hätska personangrepp. En del av inläggen 
blev även censurerade. Allt fler arkeologiska resultat togs in i debatten, 
bland annat de nyupptäckta hällmålningarna i Jokkmokk.

Inlägg 2005-10-24:
En annan intressant fråga - vart tog utredningen om hällmålningarna som 
hittades utanför Jokkmokk vägen? Hade dom varit samiska, så hade vi redan 
nu fått veta detta, varför får vi inte veta vilka som gjort dessa?

Under rubriken ”Jakt och fiske ovan odlingsgränsen” diskuterades också 
Norrbottens förhistoria:
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Inlägg 2006-02-12:
Fynd av gjutformar och deglar samt bronsföremål visar också att man ägna
de sig ät metallhantering.

När har samer hållit på med sådant?

Fynden visar att flera olika verksamheter ägt rum på boplatsen och att 
bosättningarna varit relativt långvariga. Vid denna tid utnyttjades framförallt 
skogslandets resurser.

När har samer varit mångsysslare?

När de första jordbruksbyarna etablerades i länet känner vi inte till. Att 
döma av byarnas storlek under medeltiden är det möjligt att en jordbruks- 
etablering kan ha skett under det första årtusendet e.Kr. I skärgården finns 
från den tiden lämningar efter säsongsbostäder för säljägare. Kanske kom 
jägarna som nyttjade dessa bostäder från små byar vid älvarnas nedre lopp?

När har samer varit jordbrukare?

Två undersökta skelettgravar med rödockra, den ena i Manjärv i Älvsbyns 
kommun och den andra i Ansvar i Överkalix kommun är från samma tids
period som boplatserna vid Lillberget och Vuollerim.

När har samer hållit på med keramik?

Alltså fanns en annan grupp människor här uppe, vilka var de? Och vart tog 
de vägen?

Det ges inga referenser till de olika exemplen i inlägget ovan. I samband med 
inventeringar för järnvägsomläggningen i Kiruna gjorde Nordnytt ett inslag. 
Inventeringarna genomfördes av Norrbottens museum och bland annat 
redogjordes för härdar som påträffats vid en myr. Arkeologen som inter
vjuades menade att härden kunde ha anlagts och använts av renskötare. 
Efter intervjun blev arkeologen uppringd av en person som menade att han 
hade tagit samernas parti. Inslaget diskuterades vidare bland annat på 
Nordnytts debattsida där ett inlägg emellertid togs bort på grund av det 
riskerade att gå under förtal. Det är intressant att notera att arkeologen i 
inslaget aldrig nämnde ordet same, men ändå blev anklagad för att gå 
samernas ärende.

Inläggen visar på hur arkeologin ifrågasätts och även misskrediteras. 
Även rena personangrepp på arkeologer i Norrbotten förekommer i sam
band med att arkeologiska resultat använts i debatterna.

Ofta används fornlämningar som argument i debatten om framförallt 
markfrågor och rätten till jakt och fiske. Arkeologiska resultat används 
gärna som bevis, men samtidigt misstänkliggörs resultaten som partiska och
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oseriösa med kommentarer som att arkeologerna är ”fast i sameriet”, ”styr
da av svenska staten”, när resultaten inte passar det egna intresset.

Ett exempel på vardagens arkeologi är det rikstäckande dokumenta
tionsprojektet Skog och Historia. Inom projektet inventerar arkeologer 
tillsammans med lokalt anvisad personal från arbetsförmedlingen. Här får 
man en helt annan kontakt med lokalbefolkningen än på olika institutioner. 
Även om tanken med projektet är lovvärd med den lokala förankringen, 
ställs det stora krav på social förmåga hos de medverkande arkeologerna. 
Förutom att leda inventeringsarbetet, kan man få agera medlare, kurator 
med mera. Kommentarer kring frågorna om vem som var här först kommer 
alltid upp när tillfälle ges. Inom en av inventeringsgrupperna i Kiruna kom
mun försöker en person genom olika lämningar belägga kvänernas rätt 
till mark och vatten, medan en annan person försöker hitta lämningar som 
bevisar samernas rätt. Här är det viktigt med en neutral ledning som inte 
tar ställning utan bara registrerar. Tolkningen av vem kommer eventuellt 
senare.

Reflektioner

Under förläsningar i länet kan jag ibland känna av nyanser och stämning
ar som gör att man väljer att inte presentera vissa resultat. Det är lätt och 
frestande och jag vill inte säga att jag inte gjort det. Det kan tyckas att flera 
av de givna exemplen i artikeln är rena stolligheterna, men det finns ändå 
strömningar som känns både obehagliga och hotande. Är föredragshålla
ren inte beredd på att sådana här frågor kan komma upp blir man lätt 
svarslös.

Arkeologer som arbetar ute på fältet upplever ofta andra attityder än de 
arkeologer och forskare som sitter på institutionerna. Tolkningar vi gör av 
förhistorien kan uppfattas som politiska ställningstaganden. Det kan vi 
kanske aldrig frigöra oss ifrån eftersom det ligger i arkeologiämnets natur 
som en inte exakt vetenskap. Bara genom att använda vissa ord i en text 
eller vid en föreläsning innebär att man riskerar att utpekas för att vara poli
tisk, att man står på den ena eller den andra sidan. Man kanske ska rann
saka sig själv och fundera över vilket budskap man förmedlar. Det får i sin 
tur inte innebära att man inte vågar framföra de resultat och tolkningar man 
kommit fram till. Om arkeologer påstår sig vara opolitiska och neutrala 
kanske man ska fråga sig vad deras syfte är, vad de försöker dölja. Jag anser
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att redan när frågeställningar och hypoteser formuleras, finns på olika 
nivåer politiska överväganden med i bilden, såväl medvetna som omed
vetna. För forskare och vetenskapliga uttolkare av ett förhistoriskt material 
bör politik vara illegitimt. Om sedan resultaten används för politiska syften 
är en annan fråga.

When a site director gives instruction to bis team or her team, when we write 
that an argument is “strong” or “weak”, when we choose which site projects 
to fund and which to ignore, when a self-confident student cuts across a more 
diffident and nervous student in debate - these are all political decisions and 
actions.

(Johnson 1999, s. 168.)

Norrbottens län innebär för många arkeologer spännande utmaningar, 
bland annat avseende frågeställningar och fältarbeten. Politiseringen av 
arkeologiska resultat och tolkningar bör också ses som en utmaning, redo 
att ta tag i.
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Bjørnar Olsen ger i artikeln, Samenes fortid som arkeologisk forskningsfelt 
- virkningshistoriske utfordringer, ett väsentligt bidrag till framtida debatt. 
Han dissekerar begreppen samisk förhistoria, samisk historia, samisk forntid 
och stannar slutligen upp inför samisk forntid och dess avgränsning och 
frågan om var samisk forntid som forskningsfält bör ligga. Han relokaliserar 
det samiska från sitt disciplinära reservat och integrerar det allmänt i ämnet 
arkeologi. Man kan endast med svårighet driva kulturhistorisk forskning i 
Nord-Norge utan att på ett eller annat sätt ta in det samiska och den fler- 
kulturella historiska kontexten. Det samiska är inte exotism för speciellt 
intresserade, utan en del av den forntida och nutida verklighet Tromsö som 
landsdelens universitet ska spegla. Men integreringen är inte oproblematisk 
och man måste "være klar over at man navigerer i farlig farvann og lett kan 
komme til å usynliggjöre den samiske historien i populære og uforpliktende 
fortellinger om globalisering og kultureilt mangfold." ... "Synliggjøring av det 
samiske var - og er - en viktig strategi i dekonstruksjonen av myten om 
etnisk homogene historier (og homogene nasjonalstater), og har spilt en 
viktig rolle i arkeologien gjennom begrep som samisk jernalder, samisk 
historie, samisk arkeologi, forhistorie, og så videre."
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Samenes fortid
som arkeologisk forskningsfelt 
- virkningshistoriske utfordringer

I 2002 ble det avholdt en konferanse i regi av Sametinget i Norge og den 
norske UNESCO-komiteen om samisk forhistorie (Krogh og Schanche 
2004). Jeg ble invitert til konferansen for å snakke om det oppgitte tema 
”Hva er samisk forhistorie?”. Det ville være en overdrivelse å si at innlegget 
vakte den helt store begeistring, muligens fordi jeg problematiserte mulighe
ten til å besvare et slikt spørsmål. Eller mer korrekt, at slike spørsmål trolig 
bare lar seg besvare om man aksepterer en del grunnleggende premisser som 
ligger implisitt i et begrep som samisk forhistorie. Ett premiss var selvsagt 
etnisk avgrensbarhet, at fortiden lar seg stykke opp i kategorier som norrøn, 
keltisk, skandinavisk, slavisk eller samisk. Et annet er ideen om at fortiden 
faktisk lar seg inndele i kategorier som forhistorie og historie (Olsen 2004).

Jeg skal i denne artikkelen gjenta og utvikle noen argumenter fra mitt 
innlegg på dette seminaret. Innledningsvis skal jeg snakke litt om begreper 
- og de dilemma det medfører å havne i ”kategorienes vold”. Hva mener vi 
med begrep som samisk forhistorie, samisk historie, samisk fortid? Hvordan 
skal vi avgrense ei samisk fortid? I den siste delen skal jeg se nærmere på 
utviklingen av den arkeologiske forskningen på samisk fortid og hvilke 
utfordringer som dette forskningsfeltet etter min mening står overfor i tiden 
framover.

Innledningsvis kan det kanskje være på sin plass å si at det er min erfa
ringsbakgrunn fra Universitetet i Tromsø som preger disse betraktningene. 
Jeg har i de siste 25 årene drevet arkeologisk forskning som i betydelig grad 
har vært rettet mot samisk fortid, og siden 1994 har jeg hatt privilegiet av å 
inneha en stilling i samisk arkeologi ved Universitetet i Tromsø.

I kategorienes vold

Første del av denne artikkelen handler altså om begreper og jeg skal aller 
først begrunne min kritiske holdning til begrepet samisk forhistorie - som
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altså utgjorde den nevnte konferansens tittel (og som nylig er blitt publisert). 
Det er sammensatt av begrepene ”samisk” og ”forhistorie”, hvorav det 
første oppfattes som en etnisk og kulturell betegnelse, det siste normalt som 
en kronologisk avgrensning: tiden før de skrevne kilder.

Det er slik med begreper at de sjelden bare er nøytrale språklige repre
sentasjoner eller avspeilinger av virkelige forhold ”der ute”. De bærer 
gjerne på sin egen byrde av meninger, en historisk og kulturell ballast akku
mulert gjennom et langt og virkningsfullt liv. Av de to begrepene framstår 
kanskje samisk som det i denne sammenheng mest belastete; det som gjør 
benevnelsen ”samisk forhistorie” til noe omstridt, politisk, og - til noe svært 
forskjellig fra for eksempel Norges, Sveriges eller Europas forhistorie. Det 
konnoterer en marginalisert og for mange problematisk etnisk dimensjon 
som inntil for ikke så svært lenge siden ble oppfattet som nærmest irrelevant 
for det arkeologiske ordskiftet. Begrepet forhistorie, derimot, har et nøytralt 
og respektert rykte, vel ansett og vitenskapelig legitimert gjennom mer enn 
160 år. Men kanskje derfor behøver nettopp det å problematiseres.

Før jeg går videre er det viktig å gjøre noen distinksjoner, gjennom et lite 
sidesprang. Det hevdes stadig oftere at alle folk har historie, gjerne tilkjen
negitt i utsagn som at ”vi må få historien vår tilbake” - slik mange minori
teter og urfolk krever rundt om i verden. Slike utsagn, som synes mer enn 
rimelige, dekker imidlertid over en viktig distinksjon mellom fortid og 
historie. Selv om heller ikke det er uproblematisk, er det viktig å skille 
mellom fortid på den ene siden og begrep som historie og forhistorie på den 
andre. Fortid omfatter ”det som var” i alle sine uendelige dimensjoner og 
fasetter, alt det som har funnet sted før nå. Historie er en særlig begreps- 
liggjøring av denne fortiden, lenket i historiske fortellinger skrevet i henhold 
til metodiske og litterære konvensjoner. Siden det selvsagt er umulig å 
fange den totale kompleksiteten i alt som har skjedd i alle årtusenene av 
menneskelig eksistens, blir historien nødvendigvis en selektiv og ordnet 
framstilling av det forgagne. For i det hele tatt å kunne skrive historie må vi 
gjøre valg som gjør fortiden begripelig. Her vil også bevisst eller ubevisst 
kulturelle forestillinger og verdier, politiske holdninger og personlige prefe
ranser virke inn på de valg som gjøres.

Historie er altså ikke noe man har, men noe man får. Og noen har fått mer 
av den enn andre. Vi kan også si at mens fortiden har eksistert så lenge det 
var mennesker, er historien (slik vi i dag definerer den metodisk og 
genremessig) primært et moderne - og vestlig - fenomen. Det er en måte å 
representere og forholde seg til fortiden som oppsto i Europa på overgangen
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mellom det 18. og det 19. århundret (Foucault 1989). Det er derfor ikke alle 
folk som har hatt eller har historie, selv om alle har fortid. Det hører til 
historien (!) at noen folks fortid ble ansett å være så statisk og ubetydelig at 
den ikke kvalifiserte for historie, men best lot sig representere gjennom 
etnografiske beretninger, eventuelt gjennom biroller i andre folks historie. 
Slik for eksempel Hans Hildebrand utla skillet mellom naturfolk og histo
riske folk i sitt monumentale arbeid De förhistoriska folken i Europa fra 
1880: ”Skilnaden mellan historiska folk och naturfolk ligger deri, att de förra 
ega en historia, under det de senare på sin höjd kunna omtalas i ett annat 
folks historia” (Hildebrand 1880, s. 15). Som nevnt inngikk samene i sist
nevnte kategori. Det finnes selvsagt andre konseptualiseringer av fortiden i 
form av myter, sagn og folkelige fortellinger, men slike er utvilsomt på 
vikende front i forhold til den moderne, profesjonaliserte historien. Det gjel
der også de områder og de folk som tidligere ble hevdet å ha en fortid som 
ikke egnet seg for historisk representasjon. At de nå får en historie og sine 
museer virker både rett og rimelig, men man skal heller ikke være så naiv at 
man unnlater å erkjenne at dette også medfører en form for tap av forskjel
lighet. I hvert fall legger det føringer på hvordan fortiden skal representeres.

For å vende tilbake til begrepet forhistorie, så kom dette til nærmest 
parallelt med den moderne historieskrivingen. Det oppsto i første halvdel av 
1800-tallet da det ble klart at menneskene hadde en fortid som strakte seg 
uendelig langt bakenfor den bibelske kronologi og de eldste skrevne kilder. 
Denne erkjennelsen av en nærmest bunnløs fortid som bare kunne gripes 
gjennom menneskenes fysiske etterlatenskaper, la som kjent grunnlaget for 
arkeologi som vitenskap (Trigger 1989, Svestad 1995). Og denne tiden forut 
for de skrevne kilder ble altså gitt betegnelsen forhistorie. Vi fikk altså et 
skille mellom forhistorie (et arkeologisk felt) og historie (som ble historie
fagets felt).

Ei slik arbeidsdeling mellom arkeologien og historiefaget virker tilfor
latelig, men det er flere forhold som tilsier at vi bør forholde oss skeptisk 
til et slikt skille og til en fortsatt bruk av begrepet forhistorie. Den direkte 
betydningen av begrepet er før-historie (engelsk: pre-history) - dvs. FØR 
historien. Det at historiens begynnelse ble assosiert med tilkomst av skrift, 
hadde selvsagt sammenheng med at man fra dette tidspunkt av hadde mulig
het til å nedtegne beretninger og informasjon om det fortidige. Disse 
kildene muliggjorde også en detaljert, lineær kronologi og individbasert 
fortidsforståelse som har preget den tradisjonelle historieframstillingen. Men 
den historiske tid blir selvsagt ikke bare assosiert med skrevne kilder, men
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også med de samfunn som var i stand til - eller utviklet nok til - å produsere 
skrift. I Norge, for eksempel, representerer således overgangen mellom 
forhistorie og historie ikke bare introduksjonen av skrift (som faktisk eksis
terte tidligere) og skrevne kilder: det representerte statens tilkomst, kristen
dommens og presteskapets introduksjon, etablering av byer samt en gryende 
markedsøkonomi. Skillet mellom forhistorie og historie, også i europeisk og 
global sammenheng, er derfor nært forbundet med evolusjonistisk tenkning 
om kulturelle framskritt og overgangen fra barbari til sivilisasjon.

Et begrep som forhistorie lar seg vanskelig frikoble fra dette nettverket 
av kulturelle og sosiale formodninger det har inngått i. Det omtaler ikke 
bare skriftløse samfunn - det hefter også visse kulturelle assosiasjoner ved 
det. Som når vi i dagligtalen omtaler noe som forhistorisk, dvs. bakstreversk 
eller primitivt. At noen folks forhistorie strekker seg langt opp mot våre 
dager (en ”samisk jernalder” til 1700 e.Kr.), slik det er blitt hevdet for 
samene, er derfor neppe spesielt flatterende. Dette, eller å definere den 
arkeologiske forskningen på samisk fortid som forhistorie, kan derfor 
utilsiktet komme til å reprodusere forestillinger om primitive folk ute av 
stand til endring. Så på tross av at begrepet samisk forhistorie utvilsomt har 
bidratt til å synliggjøre den samiske fortiden, bør vi kanskje omgås det med 
større forsiktighet i framtida.

Det er heller ingen viktige disiplinære grunner til å opprettholde begrep 
som forhistorie og historie. Sett i forhold til samisk fortid er det selvsagt et 
skille mellom arkeologiens og historiefagets utforskning av den, men dette 
skillet går mer på metoder og hva som er primærkilder, enn på kronologiske 
grenser. Bakenfor et viss tidspunkt vil selvsagt de arkeologiske kildene være 
nærmest enerådende, mens de for seinere perioder - ja helt opp mot vår tid 
- vil være komplementære kilder til de skrevne. Dessuten: både arkeologer 
og historikere skriver historie, det er sluttproduktet av vår forskning. Det er 
ikke slikt at arkeologene skriver før-historie og historikerne historie.

Begrepet "samisk"

Om vi så med visse forbehold utelater begrepet forhistorie, og lar fortid og 
historie være med videre, hva så med begrepet samisk? Kan vi forsvare en 
slik etnisk kategoriserende merkelapp på fortiden? Her kan det kanskje 
være på sin plass å si noe generelt om arkeologi og etnisitet, siden dette for 
en del forskere synes å være en uforenelig kombinasjon.
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Mitt syn er kort og greit at etnisitet er et høyst legitimt og studerbart 
fenomen også for arkeologer, - i de kulturhistoriske kontekster der dette er 
relevant. Jeg har svært vanskelig for å forstå den vitenskapelige begrunnel
sen for ikke å kunne studere et fenomen som etnisitet, om man ikke på 
hyperpositivistisk vis samtidig også avviser vår mulighet for å studere 
religion, ideologi, kjønn, sosial status eller kulturell identitet. Man kan 
heller ikke hevde at etnisitet er et moderne begrep, og av den grunn uegnet. 
Begrep som kultur og samfunn, ja økonomi og teknologi, er selvsagt våre 
kategorier og begrepsmessige konstruksjoner, nært knyttet opp mot moder
ne forestillinger, moderne institusjoner og ulike tolkninger og teoretiske 
perspektiv innenfor den moderne vitenskap. Men som vi altså likevel finner 
helt relevante i våre betraktninger om og analyser av selv den fjerneste 
fortida. Også i den forstand er det vanskelig å si at etnisitet skulle komme i 
noen særstilling.

Som ytterligere en begrunnelse for utelatelsen av etnisitetsbegrepet 
hevdes det at det er blitt misbrukt, og følgelig bærer på en for traumatisk 
virkningshistorie. Det vises også til at etnisitet ligger til grunn for så mange 
konflikter i verden i dag og at det bare av den grunn bør være tilstrekkelig 
stigmatisert. Jeg tror det kan diskuteres om dette egentlig gjelder etnisitet, 
og i hvert fall i den betydning begrepet har fått innenfor samfunnsviten
skapelig og humanistisk forskning de siste 30-40 årene. Uansett, om 
begrepet - og fenomenet - det vil si oppfattelsen av kollektive identiteter, 
har blitt misbrukt, om det fortsatt anvendes som basis for forkastelige 
politiske handlinger, hvordan skal vi da forholde oss til begrep som religion, 
ideologi eller kolonialisme? Eller for den saks skyld økonomi sett i lys av 
kapitalismens ikke alltid like ærerike historie? Når det er sagt så betyr det 
selvsagt ikke at etnisitet alltid har vært et relevant fenomen. For store deler 
av menneskets 11 000 års tilstedeværelse i nordre Fennoskandinavia tror jeg 
etnisitet ikke har vært et relevant fenomen for de mennesker som levde her, 
og følgelig heller ikke burde være det for oss som studerer dem.

Hvor langt tilbake, i hvilke områder og i hvilke sammenhenger er det 
vitenskapelig forsvarlig å snakke om ei samisk fortid? Jeg sier vitenskapelig 
med overlegg, fordi det er som forsker jeg behandler disse spørsmålene. For 
å ta det første først, så mener jeg det gir mening å snakke om samisk etnisi
tet fra den nordlige jernalderens begynnelse. Mye tyder på at de avgjørende 
prosessene som etter hvert resulterte i tilkomst av samisk etnisitet (og paral
lelt med dette tilkomst av nord-germansk(e) og seinere norrøn etnisitet(er)) 
fant sted i årtusenet før Kristi födsel. Det skjedde da omfattende endringer
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i kontaktnett, økonomi og samfunnsorganisasjon i de nordligste delene 
av Europa som resulterte i en vedvarende differensiering av fangstbefolk
ningen i nord. Etter min oppfatning ble da grunnlaget lagt for det som 
seinere framstår som samisk og ”norrøn” etnisitet i det nordlige Norden 
(Olsen 2003, Elansen og Olsen 2004). Samisk etnisitet kom i stor grad til å 
bli tuftet på opprettholdelsen av en fangstbasert økonomi. Vedlikeholdet av 
denne tilpassningen ble utover i jernalder og mellomalder et viktig kontras
terende trekk, både reelt og som grunnlag for kognitive stereotyper, i et 
nordeuropeisk landskap preget mer og mer av jordbruk, sosial differensie
ring, handel og gryende statsdannelser. I kombinasjon med et sett av 
materielle, kognitive og språklige trekk, bidro det til å skape den samiske 
identitet som ligger til grunn for kategorien fenni, skridfinn og finn i 
klassiske og norrøne kilder (Hansen og Olsen 2004, s. 47-49).

Fra det tidspunkt samisk etnisitet kan sies å influere på de kulturelle, 
sosiale og økonomiske valg som menneskene foretok, kan vi etter min 
mening snakke om en samisk fortid eller samisk historie. Fra eldre jernalder 
av vitner det arkeologiske materialet om slike valg, og vi ser mønstre som 
vanskelig kan forklares uten referanse til prosesser av etnisk kategorisering. 
Etter min oppfatning kan derfor samenes historie som etnisk gruppe med en 
viss forsiktighet føres nærmere to tusen år tilbake i tiden. Og det er selvsagt 
nærmest ufattelig lenge. At det er befolkningskontinuitet videre bakover i 
tid er like sannsynlig, men dette forsvarer ikke at vi hekter etniske merke
lapper på tidligere epoker. En slik kontinuitetstenkning leder fort galt av 
sted, som når det hevdes at folk i eldre steinalder - ja endog at Europas 
paleolittiske befolkning - var samer. Selvsagt er det kontinuitet bakover i tid 
- menneskeheten har ikke gått under og gjenoppstått utallige ganger. Men 
denne kontinuiteten kan påberopes har alle de tusenvis av etniske grupper 
som lever i verden i dag et felles opphav i det moderne mennesket som 
oppsto i Afrika for cirka 200 000-100 000 år siden. Det er ingen problemer 
å finne kontinuiteter - problemet består i å forklare hva som har gjort oss 
forskjellig.

Grenser og overskridelser

I dag er det ikke spesielt politisk korrekt å hefte etniske merkelapper på 
fortiden. Man kan være enig i mye av den kritikken som er reist mot 
nasjonale og etniske lesninger av fortiden. Samtidig er det viktig å ikke helle
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barnet ut med det til tider svært så grumsete badevannet. I den grad etnisitet 
har vært en relevant faktor for menneskelige valg i fortiden, så er det selv
sagt nødvendig å analysere dette på linje med andre fenomen. Hvis vi antar 
at grunnlaget for samisk etnisitet ble lagt i løpet av siste årtusen før Kristus 
(og at denne oppsto like etter), så er det følgelig noe som kan karakteriseres 
som en samisk fortid og som videre kvalifiserer til en samisk historie.

Å skrive en slik historie kan gis både en moralsk og en vitenskapelig 
(eller empirisk) begrunnelse. Den politiske konteksten forskningen har 
skjedd innenfor, der minoriteter og marginale grupper lenge nærmest 
konsekvent ble skrevet ut av de nasjonale fortellingene, gjør det etisk og 
politisk imperativt å fokusere på det som er blitt ekskludert og usynliggjort 
(Baglo 2001, Hesjedal 2001). For de folk det angår synes dette å være både 
rett og rimelig. Men også for majoritetsbefolkningene og statenes, ja for den 
vitenskapelige historieskrivingen, er denne eksklusjonen illegitim. Ute
latelsen av betydningsfulle aktører som har gitt mening og variasjon til et 
fortidig nordisk landskap har utvilsomt også resultert i at våre historier - 
hva vi enn velger å kalle dem - er blitt fattigere (Hansen og Olsen 2004). 
Også den nordiske og den europeiske historien har selvsagt tapt en 
dimensjon ved å utelate det samiske.

Om vi aksepterer betegnelser som samisk fortid og historie (og på 
tilsvarende vis norsk, norrøn eller svensk), er det imidlertid viktig å unngå 
en del fallgruver. Først og fremst er det viktig å forhindre at dette biir en 
etnisk eksklusiv fortid (bare med motsatt fortegn). Det kan knapt framheves 
sterkt nok at ei samisk fortid umulig bare kan omfatte samer. De folk 
samene hele tiden var i kontakt med gjennom omfattende sosiale, politiske 
og økonomiske nettverk inngår også i den samiske fortid. A forske på spor 
etter norrøn bosetning langs kysten av Finnmark i vikingtid kan klart 
defineres som en del av samisk historie, på tilsvarende vis som innvandrere 
fra Iran og Pakistan inngår i norsk historie. A finne spor etter norrøn 
tilstedeværelse i samiske områder i jernalder eller tidlig mellomalder, bør 
derfor ikke framkalle angstbiterske reaksjoner, men mer sees som en 
eventuell interessant tilføyelse til samisk historie. Relasjonene mellom same
ne og særlig norrøne, finske, karelske og slaviske grupper var en viktig del 
av den samiske fortid, og bør derfor ha en selvsagt plass både i disse 
gruppenes historier og i den samiske historien.

I tidligere forsøk på å avgrense samisk fortid og historie, har Knut Odner 
hevdet at den må omfatte alle de hendelser og forhold som innenfor et viss 
tidsrom fant sted innenfor det samiske bosetningsområdet (Odner 1988).
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Men også en slik romlig avgrensning av det samiske er svært problematisk. 
Dels fordi det samiske bosetningsområdet er en høyst diskutabel størrelse 
som trolig har vært langt mer omfattende enn den geografiske utbredelsen 
vi kjenner fra nyere tid (se Hansen og Olsen 2004). Mer problematisk er det 
imidlertid at en slik definisjon utelater alle eksterne forbindelser og kontak
ter. Vi vet at samene i hvert fall fra vikingtid av var involvert i omfattende 
handelsnettverk med fjernt liggende områder. Gjennom disse nettverkene, 
som strekker seg østover i Asia og sørvestover i Europa, biir også fjerntlig
gende områder og kulturer en del av den samiske historien (Hansen og 
Olsen 2004).

Som alle kulturer er også den samiske en særegen blanding av det 
hjemlige og det fremmede. I forhold til økonomi og teknologi har man 
produsert visse varer selv og mottatt andre produkter fra omkringliggende 
folk. Denne interaksjonen skapte lange og mange nettverk, og det biir 
nærmest umulig å isolere det ”rene” samiske. Som en naturlig del av sin 
påkledning bar samiske kvinner i Nord-Norge i vikingtid og tidlig 
mellomalder smykker produsert i området sør og øst for Ladoga-sjøen, 
formidlet til dem gjennom Novgorods handelsimperium. På de store 
metallførende offerplassene i det indre av Norrland kom samisk religiøs 
praksis til uttrykk også gjennom ofringer av tyske, norske, engelske, russis
ke og svenske artefakter, til og med arabiske mynter (Zachrisson 1984). 
Oppdagelsen av Amerika hadde ikke bare konsekvenser for indianere, den 
endret samers og nordmenns forbruk og forestillinger om nytelse. Den ga 
opphav til nye skikker. I fjordene lengst nord i Finnmark satt samene 
på 1700-tallet i gammene sine og røykte tobakk i hollandske krittpiper. 
Kaffe og kaffekoking ble innarbeidet i samisk tidsoppfattelse og samiske 
stedsnavn. Oppdagelsen av Amerika og europeiske handelsnettverk kom 
på dette vis til å sette sitt preg også på samisk hverdagsliv - og i sin tur på 
det arkeologiske materialet vi graver fram.

Samisk fortid er med andre ord også en fortid om kontakter, møter 
og utveksling, om nettverk og forgreininger, og det ville være å øve vold 
på denne fortiden om den fortsatt skulle studeres ut fra nasjonalismens 
forestillinger om kulturell renhet og territoriell avgrensethet. Om man setter 
seg fore å definere hva som skal inkluderes i ei samisk historie (slik den 
kronologisk er definert over), er det således viktig å ikke ha noen forut- 
inntatte meninger om hva som skal med. Derfor kan det ikke gis noen annen 
avgrensing av samisk fortid eller samisk historie enn at det omfatter alt det 

som gjennom tidene har angått samene og de samiske samfunnene. Det som
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kjennetegner samisk fortid, og som bør kjennetegne samisk historie, om vi 
skal idealisere litt - er at den var inkluderende - ikke ekskluderende.

Revir eller fellesrom?

Dette får selvsagt også konsekvenser for hvordan vi angriper et felt som 
samisk fortid, forskningsmessig og i undervisningssammenheng. Den 
normale strategien, også lenge (og til en viss grad fortsatt) den foretrukne 
ved mitt eget universitet, var å skille ut og tydeliggjøre det samiske i form 
av undervisningsblokker, egne kurs, egne forskningsprogrammer, egne 
stillinger - som min egen. Fordelen med dette var at man garderte seg mot 
utelatelse, man sikret representasjon og det samiske ble synlig. Problemet 
er at det lett får karakter av opprettelsen av disiplinære reservater hvor 
de tidligere marginaliserte nå får lov til å framtre, men som egentlig 
innvirker lite på det øvrige kunnskapslandskapet. Det gir et form for alibi, 
det samiske er sikret, men de andre behøver egentlig ikke ta det inn over 
seg. Alt kan fortsette som før. Man opplever også at innenfor et slik 
oppstykket landskap blir det å ivareta relasjonene minoritetens ansvar. 
Derfor har den forskning som har berørt relasjonene mellom det samiske 
og det ikke-samiske i for eksempel jernalder og mellomalder, nesten uteluk
kende blitt definert under den samiske forskningens og undervisningens 
ansvar.

Gradvis, og ikke alltid like vel begrunnet, har vi ved arkeologistudiet 
i Tromsø forsøkt å relokalisere det samiske fra sine disiplinære reservater 
og å integrere det mer allment i faget. Begrunnelsen er selvsagt at man 
vanskelig kan drive kulturhistorisk forskning i Nord-Norge uten på et eller 
annet vis ta inn over seg det samiske og den flerkulturelle historiske 
konteksten. Derfor har vi også i undervisningen mer og mer gått bort 
fra ”reine” samiske kurs, men forsøkt integrere og gjøre relevant det 
samiske i den generelle undervisning og i ulike kurser, enten det dreier seg 
om kystens kulturlandskap middelalderens byggeskikk eller kjønnspro
blematikk. Med en stadig økende valgfrihet - som følge av ny studieord
ning - skal man ikke kunne velge bort det samiske gjennom å unngå kur
ser med headingen samisk. Det samiske er ikke en eksotisk kategori for 
spesielt interesserte, men en del av den fortidige og nåtidig virkelighet vi 
som landsdelens universitet skal avspeile (og som selvsagt også burde 
gjøres ved de andre universitetene i Norden).
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Denne strategien er ikke uten dilemma. Synliggjøring av det samiske var 
- og er - en viktig strategi i dekonstruksjonen av myten om etnisk homo
gene historier (og homogene nasjonalstater), og har spilt en viktig rolle i 
arkeologien gjennom begrep som samisk jernalder, samisk historie, samisk 
arkeologi, forhistorie, og så videre. Jeg møter av og til kommentarer som 
sier ”det er lite igjen av det samiske”, når man ser på vårt nye studietilbud. 
Og det er selvsagt rett - med unntak av noen få kurser er det få som 
eksplisitt og emblematisk hevder å være om samisk fortid. Samtidig har vi 
trolig aldri undervist så mye om samiske forhold, eller bedrevet mer samisk 
forskning. Men erkjennelsen av at også det samiske inngår i et relasjonelt 
felt gjør at vi har valgt også å ta dette operasjonelt inn over oss, slik at vi får 
en undervisningsmessig og forskningsmessig infrastruktur som føles bedre 
tilpasset den virkeligheten vi studerer. Likevel skal man være klar over at 
man navigerer i farlig farvann og lett kan komme til å usynliggjøre den 
samiske historien i populære og uforpliktende fortellinger om globalisering 
og kulturelt mangfold.

Utfordringer i samisk historie
Dette leder meg over på de utfordringer som arkeologisk forskning står 
overfor når det gjelder studiet av samisk fortid. Det er selvsagt ikke noe tvil 
om at den samiske fortiden lenge var lite påaktet i norsk og nordisk arkeo
logi. De fleste arkeologer betraktet denne fortiden og samene generelt som 
et etnografisk anliggende. Det er heller ingen tvil om at det lenge var vanlig 
å forveksle bosetning med norsk eller norrøn bosetning, for eksempel i 
studiet av jernalderen i Nord-Norge. Fortsatt i dag risikerer man å bli 
presentert for kart som hevder å vise ”bosetningen” under jernalderen i 
Norden, og som ikke finner grunn til å presisere at de bare viser bøndenes 
land og implisitt lar store deler av det samiske bosetningsområdet framstå 
som ubebodd (Schanche og Olsen 1983; Olsen 1986, Hansen og Olsen 
2004).

Samtidig har det rent en del vann i havet siden Audhild Schanche og jeg 
i 1983 skrev den da høyst betimelige artikkelen Var de alle nordmenn?. Selv 
om den arkeologiske forskningsaktiviteten i de samiske områdene fortsatt er 
liten sammenlignet med Norden for øvrig, har det skjedd og skjer en lang 
rekke ting. Det er fra 1980 og fram til i dag produsert et betydelig antall 
arkeologiske hovedfag-, magister- og doktorgradsavhandlinger om samisk
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fortid (nærmere 25 bare ved Universitetet i Tromsø). I tillegg er det publi
sert en rekke andre vitenskapelige arbeider i nordiske og internasjonale 
tidskrift. Samisk fortid er en naturlig del av undervisningen på universitets- 
og høyskolenivå, og det er en bevisst forskerrekruttering. Flere store 
forskningsprosjekt er igangsatt eller i ferd med å igangsettes både i Sverige, 
Finland og Norge. I tillegg kommer den innsatsen som gjøres av de 
samiske museene og innen kulturminnevernet. Det kunnskapsnivået vi i 
dag har er derfor radikalt forskjellig fra det vi hadde for bare 25 år siden. 
Mye er fortsatt ugjort før forskning på samisk fortid kan sies å være 
tilnærmelsesvis sidestilt med den som gjøres på øvrig nordisk fortid, men 
det er grunn til optimisme.

For arkeologiens sin del tror jeg derfor det er viktig at vi har lagt bak oss 
fasen med elendighetsbeskrivelser. Jeg opplever stor aksept og ikke minst en 
stor interesse for den arkeologiske forskning som bedrives på samisk fortid. 
Hva som skjer videre framover vil i stor grad bero på oss selv som forskere, 
og de forsknings- og forvaltningsmiljøene som har eller føler ansvar for 
samisk fortid. Jeg tror at det ligger store utfordringer i denne forskningen, 
og at gode resultat og høy kvalitet ikke bare avhenger av økte ressurser. Det 
vil også avhenge av vår evne til å stille nye spørsmål og skape gode faglige 
rammer om den forskningen som bedrives. Jeg tror faktisk en av de største 
utfordringene ligger i å overkomme de mentale sperrene som etter min 
mening har hindret oss i å erkjenne rikheten og variasjonen i det arkeo
logiske materialet fra den samiske fortiden. Jeg skal forsøke å forklare dette 
litt nærmere.

Et av de store problemene med arkeologisk forskning på samisk fortid 
som har vært bedrevet, min egen forskning inkludert (for eksempel Olsen 
1984), er at vi i for stor grad sliter med et ”etnografisk kompleks”. Med 
dette mener jeg at vi har vært alt for bundet av de etnografiske mester- 
beretningene om hvordan det samiske samfunnet ”egentlig” var. Disse 
rammefortellingene, basert på skrevne kilder fra 1600-, 1700- og 1800- 
tallet, har blitt en slags fasit for hvordan den eldre samiske kulturen var 
utformet og for hvilke spor vi skulle lete etter. Gjennom dette har vi etablert 
nærmest en form for ”sjekkliste-arkeologi” - som ikke minst har vært 
virksom når kulturminner skal identifiseres som samiske. Vi har utstyrt oss 
med en katalog over forventete materielle trekk som vi bærer med oss i 
jakten på det samiske.

På dette vis har vi kanskje i for stor grad akkumulert spor som tilsvarer 
et forventet bilde av hvordan samiske kulturminner ”skal” se ut, skapt et
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terreng som passer til kartet, og kanskje også ubevisst reprodusert en fore
stilling om en uforanderlig og homogen kultur. Ikke misforstå: det etno
grafiske tilfanget utgjør utvilsomt en viktig ressurs for de som bedriver 
arkeologisk og historisk forskning i det samiske området. Men vi må sam
tidig huske på at dette etnografiske tilfanget er et tidsbilde, et bilde av noen 
samiske samfunn i en gitt tidsepoke - ikke en kopi av hvordan alle samiske 
samfunn alltid har vært. Dette etnografiske tilfanget er også skapt ut fra 
forventninger og behov, produkt av særskilte blikk til særskilte betraktere. 
Det har sin egen tilblivelseshistorie, sine egne formasjonsprosesser, som i alt 
for liten grad er blitt problematisert (se Berg 2001). De etnografiske beret
ningene gir oss ideer og modeller, en viktig forforståelse, men den må 
prøves mot det arkeologiske materialet. Og det kan faktisk være grunn til 
å minne om at om ikke dette materialet tilfredstiller de etnografiske for
ventningene er det ikke sikkert det er tingene det er noe galt med.

Dette gjelder også vårt syn på den fortidige samiske kulturen mer 
generelt. Forventninger om hvor samer har holdt til under jernalder og 
mellomalder er et eksempel på hvordan nåtidsblikket dominerer (og som 
følgelig gjør at funn av samisk materiale i for eksempel Sør-Norge fram
stilles som ”unike” og ”sensasjonelle”). Et annet er antagelsen om at same
ne i jernalder bare var mottakere av metaller, spesielt jern, og ikke produ
serte det selv. Jeg tror det kan være fruktbart å se på den storstilte jern
utvinningen i eldre jernalder i Trøndelag, indre Østlandet, Jämtland og 
Medelpad med nye øyne. Var denne produksjonen etnisk organisert, kan 
den utgjøre en realhistorisk grunn for norrøne myter og beretninger om 
smedene og deres plass i den norrøne kosmologien? Kanskje er det ikke 
tilfeldig at historiske kilder fra Norge viser at smedyrket og smedredskaper 
var påfallende utbredt blant samer?

De forestillinger vi har om organiseringen av det samiske samfunnet kan 
også illustrere denne problematiske virkningshistorien. Det bildet etnogra
fien tegner av den sosiale strukturen, ikke minst slik den er kanonisert i 
Tanners (1929) og Solems (1933) utlegninger av den samiske siidaen, er i 
hovedsak et egalitært samfunn. Ressursene fordeles likt innenfor små 
grupper som på tross av eldsteråd og leder, mangler en formalisert hierar
kisk struktur. Tanner snakker endog om en ”urkommunistisk” tilstand. 
I hans møte med skoltene er den riktignok ikke så tydelig lenger, men denne 
antatt gryende ulikheten leses som resultat av forvitring og kulturell oppløs
ning (Berg 2001). Denne antagelsen om et opprinnelig egalitært, mobilt og 
ytterst desentralisert samfunn har dannet et implisitt fundament for vår fors
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tåelse av eldre samisk kultur - et fundament som blir ytterst problematisk 
når vi konfronterer den med arkeologisk materiale og eldre skriftlige kilder. 
Samiske graver fra jernalder og tidlig mellomalder spørsmålsetter nemlig en 
slik gjennomført sosial likhet (se Zachrisson 1997, Schanche 2000), og 
skriftlige kilder fra mellomalder snakker om samiske stormenn - endog 
konger (Bratrein 2001). Men vi har liksom vanskelig for å ta dette helt 
alvorlig. I mötet med det som avviker fra den etnografiske mesterfor- 
tellingen stilles man derfor overfor et forunderlig dilemma: enten må man 
fornekte ”avvikets” eksistens, eller man må tolke det som uttrykk for noe 
ikke-samisk. Dette blir nok et paradoksalt utslag av hva den amerikanske 
arkeologen Martin Wobst har omtalt som ’’the tyranny of the ethnographic 
record” (Wobst 1977).

Om å lytte til tingenes stemmer
Viktigheten av å bekjempe dette tyranniet og la det arkeologiske materia
let selv komme til orde kan derfor ikke understrekes sterkt nok. Vi må 
gjenlære evnen til å stille oss åpne for de historier materialet vil fortelle, og 
møte det så fordomsfritt som mulig. Den samiske historien som frem
kommer fra dette blir kanskje svært forskjellig fra trygge, aksepterte og 
politisk korrekte forestillinger om hvordan det samiske samfunn ”egentlig” 
var. Og kanskje blir det en mindre behagelig historie, enn den om små, 
fredelige og egalitære samfunn. Men målet med historisk forskning kan 
selvsagt ikke være å behage. Og en slik ”annen” samisk historie vil uansett 
være et nyttig korrektiv til det reaksjonære alternativet om ubevegelige og 
frosne kulturer som bare tines og endres i møtet med modernitetens forder- 
velser (Schanche 1993, Olsen 2000).

En slik historie legger også til grunn et dynamisk syn på hvordan 
kulturell identitet har kommet til uttrykk i skiftende kontekster, slik vi blant 
annet kan se det i studier av globalisering og kulturell hybridisering (Olsen 
2001). På tross av at etnisitet trolig var viktig for strukturering av kulturell 
og sosial atferd gjennom jernalder, mellomalder og fram til vår tid i Norden, 
så har vi kanskje i for stor grad tenkt i retning av eksklusive etniske dikoto
mier: enten norrøn/germansk eller samisk. Vi må åpne for at det i møtet 
mellom disse og andre kulturer oppsto andre identitetsdannelser som i 
perioder skapte kreoliserte identiteter eller en slags kulturelle hybrider. 
Tanken om en sylskarp grense, der alle hele tiden var seg bevisst om sin
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enten-eller-identitet kan spørsmålsettes. I mange gravfunn og andre materi
elle kulturuttrykk møter vi i visse perioder det som gjerne omtales som 
”kulturblandinger”, og det har ofte avstedkommet ivrige diskusjoner om 
dette er samisk eller norrøn/germansk (Spangen 2005, Bruun 2007).

Kanskje er slike sorteringsforsøk en forfeilet strategi. Dels kan slike 
funn representere samer eller nordmenn som av ulike (og kanskje pragma
tiske) grunner levde et liv som ikke tilsvarer normen om kulturell renhet, 
dels kan det være mennesker som faktisk skapte seg en identitet gjennom å 
”være i mellom” (eller være noe annet enn) de som kulturhistorien, 
etnografien og politikken har kanonisert. Ikke minst kan det tenkes at 
det i grenseområdene mellom det norrøne og det samiske fantes grupper 
som baserte sin identitet nettopp på så å si å ha ”en fot i hver leir” (Bruun 
2007). Uansett, en overdreven tro på at etnisitet alhid er eksklusiv kan lett 
komme til å skygge for det vi faktisk ser i det arkeologiske materialet.
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Björn Magnusson Staats artikel, Att söka en historisk kärna - perspektiv 
på norrländskt historiebruk, behandlar konflikter om kulturan/sbegrepp, 
forskares och tjänstemäns kulturmaktsutövning samt problem med 
definitionsmakten. Utifrån sin egen position som stadsantikvarie i Lund 
diskuterar han statens makt, identitet och region i förhållande till kulturarv. 
När Sverige blir svenskt under 1800-talet formas provinsernas regionala 
identiteter. Han gör en vandring mellan monumentala byggnader i Mellan- 
och Sydsverige som har det gemensamt att de tillkommit på förmögenheter 
som skapats genom handel med norrländska varor. Kunskapen om den 
ekonomiska bakgrunden ger byggnaderna en ny betydelse i kulturarvs
sammanhang. Skånska banken i Stockholm får sitt historiska perspektiv 
speglat från skånsk horisont och Sundsvallsbanken på Fredsgatan från ett 
stockholmskt perspektiv vilket visar nationens föreställning om Norrland, 
en frontier, ännu inte med i nationen.



Att söka en Historisk kärna 
- perspektiv på 
norrländskt historiebruk

Fastighetsverket och 
Sveriges historiska kärna

Jag fick våren 2006 tid till ett par timmars sightseeing i 
centrala Stockholm i väntan på tåget hem till Malmö. 
Riddarholmen ligger på lagom avstånd från Centralen 
och jag begav mig dit för att i lugn och ro studera de 
magnifika barockpalatsen från den svenska stormakts
tiden. Bredvid det Hessensteinska huset på Birger Jarls 
torg stod en informationstavla om bebyggelsen på 
Riddarholmen som var uppsatt av Statens Fastighetsverk. 
Skylten hade rubriken ”Riddarholmen - ett levande 
historiskt museum” och var tydlig och lätt att förstå med 
precis lagom mycket fakta. De sista textraderna fångade 
dock mitt särskilda intresse: Tillsammans med Gamla 
Stan utgör (Riddar)holmen Stockholms och Sveriges 
historiska kärna.

I denna lilla oskyldiga sats ryms ett helt historie
perspektiv, ett perspektiv som har mindre att göra med 
bebyggelsen på Riddarholmen, men desto mer med för
ståelsen av Sverige. Förmodligen har den som skrivit 
texten inte funderat så länge över sin formulering, kanske 
har den tillfogats som en lämplig och till synes självklar 
avrundning på informationen. Det man tar för självklart 
är det som man inte tycker tarvar vidare förklaring eller 
som antas väcka några frågor. Låt oss anta att man haft 
en liknande skylt på Unter den Linden i Berlin: Denna 
plats utgör Tysklands historiska kärna. Någon sådan 
skylt finns naturligtvis inte eftersom påståendet i sig 
skulle verka ganska befängt (det skulle åtminstone vara

Skylt som markerar Sveriges historiska kärna. 

Foto Anders Gustafsson.
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det för de flesta tyskar) även om man på ett sätt skulle kunna argumentera 
för saken. Enandet av den tyska staten leddes till exempel på 1800-talet av 
Preussen där Berlin var huvudstad. Bara idén att försöka peka ut en histo
risk kärna för Tyskland ter sig dock som rätt så meningslös och den lämnar 
i övrigt en smak av olust.

I Sverige verkar man dock kunna göra detta utan att det ses som särskilt 
konstigt, kanske skulle man också kunna göra det i Frankrike. Dessa två 
nationer brukar i mer populära sammanhang pekas ut som de två mest 
centralstyrda länderna i Europa. Man kan säkert diskutera detta påstå
ende, jag har själv hört danska vänner hävda att det i stället är Danmark 
och Frankrike som är de mest centralstyrda nationerna. Det må vara hur 
det vill med denna sak, men man kan nog utan att behöva vara alltför ängs
lig för att vara fel ute påstå att Sverige länge har haft ett centralistiskt 
styrelseskick. Detta styrelseskick har påverkat idén om nationen och hur 
medborgarna förstår sig själva. I dag lever vi dock i en tid då gliporna i 
självbilden av en svensk normalitet växer sig allt starkare. Jag tror inte jag 
är ensam då jag känner mig lite undrande inför påståendet att en plats kan 
definieras som en historisk kärna för en modern nation. Vi lever i en värld 
som kännetecknas av ökad globalisering som ställer vedertagna nations- 
begrepp under press.

Om man antar att det finns en historisk kärna för Sverige så är det 
lätt att man hoppar vidare till slutsatsen att denna plats i sig skulle vara 
alldeles särskilt svensk. Man skulle utifrån ett sådant resonemang kunna 
hävda att olika platser i landet kan kategoriseras som svenska, svenskare 
och svenskast. Riddarholmen skulle i så fall vara en av de svenskaste 
platserna i Sverige. Jukkasjärvi eller Smygehuk skulle emellertid utifrån 
detta perspektiv visserligen vara svenska, men inte lika mycket. Nu tror jag 
inte att det var så man resonerade på Fastighetsverket då man satte ihop 
texten till informationstavlan.

Texten öppnar dock för antaganden och slutsatser som vi kanske inte 
drar medvetet, men omedvetet. Stora delar av den förståelse vi har av oss 
själva och världen vi lever i vilar på en omedveten grund, på förmenanden 
som vi inte funderar på utan tar för självklara. Det är nog inte så konstigt 
att jag som skåning med provinsbons känslighet reagerar på tanken om en 
specifik plats som historisk kärna för en nation. Ar inte den historia som 
finns knuten till den plats där jag bor riktigt lika intressant eller lika myck
et värd? Någon som kommer från en annan provins i Sverige kan säkert 
känna igen sig i känslorna. Detta betyder självfallet inte att man i den så
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kallade provinsen är fri från chauvinism. Skrävlande lokalpatriotism är lika 
osympatisk som överdriven nationalism. Det som skiljer dem från varandra 
är främst det att lokalpatriotismen har snävare geografisk täckning.

Manuel Castells hävdar i sin vittfamnande analys av informationsålderns 
samhälle att den övergripande globaliseringen samtidigt har fött en stärkt 
regionalism (Castells 2000). Detta kan i förstone synas vara paradoxalt, 
men rymmer trots allt en logik. I den koloniala världsordning som var domi
nerande fram till 1950-talet delades världen tydligt in i en hierarkisk ord
ning mellan centra och periferier. Upplösningen av kolonialsystemen och 
möjligheterna för kapital att snabbt transfereras över världen har fått denna 
ordning att rämna. Vi kan nu med fog börja tala om att ett postkolonialt 
världssystem alltmer börjar ta form. Religiösa, etniska och andra sociala 
identiteter som vi trodde hörde till en diffus förmodern historia börjar åter 
göra sig gällande i vår begreppsvärld. De som hävdar och betonar dessa 
identiteter drar dem ofta långt tillbaka i tiden, ofta försöker man finna iden
titetens grunder i förhistorisk tid och i arkeologiska lämningar. Identiteter 
formas emellertid oftast i relation och kontrast till andra samtida identite
ter. En identitet blir alltså mer tydlig först då en annan identitet börjar göra 
sig gällande som kan ses som konkurrerande. Regionalism kan därför 
stärkas genom att fungera som motkraft till globalisering såsom Castells 
beskriver processen. Ett sätt att försöka förstå de identiteter som i dag finns 
i olika landsändar i Sverige är att sätta dem i relation till det centralistiska 
styrelseskick som präglat landet. Postkolonial historieteori kan ge oss vik
tiga nycklar för att förstå skeenden i dagens Sverige. Kanske är då trots allt 
påståendet att Sveriges historiska kärna ändå har en koppling till 
Riddarholmen inte helt tokigt?

Flera av privatpalatsen på Riddarholmen uppfördes under den svenska 
stormaktstiden på 1600-talet. Det svenska riket erövrade under denna tid 
stora territorier kring Östersjön och i norra Tyskland. I den svenska 
historieundervisningen har man ofta satt fokus på dessa tydliga land
vinningar, vilka inkorporerades till Sverige genom skrivna traktat vid freds
slut. Några av dessa områden stannade kvar under Sverige och de flesta som 
bor där räknar sig i dag som svenskar, till exempel som i fallet Skåne. Det 
finns dock andra områden av det som i dag är Sverige som inlemmades i 
riket på annat sätt. Stora delar av det som nu utgör Norrland kom att 
knytas till det svenska riket genom något som kan beskrivas som en succes
siv och utdragen kolonisationsprocess. Thomas Wallerstöm har i sin forsk
ning beskrivit Norrland och Nordkalotten som en ”frontier” till Sverige,
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Norge-Danmark och Ryssland, liknande den Västern utgjorde till USA 
(Wallerström 1995). Den svenska centralmakten började ta ett fastare grepp 
om de norrländska territorierna under 1600-talet. Precis som vid kolonisa
tionen av Nya Världen spelade kyrkan en viktig roll i dessa processer. I 
Norrland, liksom i Nya Världen sökte man efter värdefulla resurser som 
ädelmetall, även om silvret från Nasafjäll aldrig inbringade några rikedomar 
till den svenska staten. En administrativ infrastruktur knöts samman och 
den statliga kontrollen över de olika befolkningsgrupper som bodde i norr 
ökade. En kategorisering och definition av befolkningsgrupperna började 
utvecklas bland annat för att möjliggöra beskattning och för att införa ett 
byråkratiskt rättssystem (Lundmark 1998). Staten installerade sig som den 
makt som avgjorde rättigheter och skyldigheter för individerna som levde i 
dessa ”frontier”-områden. Man skulle kunna säga att de definitionsfrågor 
om historisk-, kulturell- och etnisk identitet, som i dag har sådan brännbar
het i Norrland, åtminstone delvis föddes ur centralbyråkratiska behov på 
1600- och 1700-talet.

Den moderna svenska nationalstaten fann en tydligare form under 
1600-talet. En för sin tid sofistikerad statsförvaltning byggdes upp som 
möjliggjorde skapandet av en effektiv försörjningsapparat som var nödvän
dig för upprätthållandet av stormaktsväldet. Inom ramen för denna för
valtning skapades även Riksantikvarieämbetet. I historien och i historiska 
lämningar sökte tidens svenska lärde efter en legitimerande grund för det 
nya svenska rike som höll på att skapas (Jensen 1999). Man bör nog inte 
enbart förstå detta arbete som ett propagandanummer i den svenska 
statens tjänst. Lärdomsmödorna kan i lika hög grad ses som en strävan 
efter självförståelse.

Då man i dag tar del av slutledningarna i dessa 1600-tals-historikers 
arbeten är det lätt att fnissa, men vad vi kanske glömmer är att deras grund
läggande historieperspektiv ändå rotat sig djupt i den allmänna svenska 
självbilden. Olof Rudbeck d.ä. pekade i sitt verk Atlantica ut Sverige som 
den historiska kärnan för den europeiska civilisationen. Är det månne ett 
svagt eko av Rudbeck vi anar i texten till Fastighetsverkets skylt på 
Riddarholmen? En viktig intellektuell grund för det man förbinder med en 
historiskt rotad svensk identitet lades under 1600-talet (Jensen 1999). Det 
skulle emellertid dröja nära tvåhundra år innan svenskheten knäsattes hos 
en bredare allmänhet. Detta skedde under en epok då landet åter igen 
genomgick stora omvälvningar på sociala och tekniska plan, det moderna 
Sverige föddes i samband med industrialismen.
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Skånska Banken, 
Drottninggatan 15, Stock-

Norrland, det svenska välståndet och hoim. Portalens krön

"norrländskt" kulturarv utanför Norrland Fot°Anders Gustafsson
Jag gick Drottninggatan tillbaka till Centralen och stannade en stund utan
för Skånska bankens lokaler från 1897. Fasaden i röd Övedssandsten pryds 
med porträtt av välnärda kvinnor och män i skånsk folkdräkt och ymnighets- 
horn rinner över med godsaker. Man kan inte missförstå vad arkitekten 
Gustaf Wickman, på byggherrarnas uppdrag, ville uttrycka - Skåne är rikt 
och föder landet. Skånska banken uppfördes under en nationalistisk tid, en 
epok då man med visst fog kan hävda att Sverige blev svenskt. Denna pro
cess innebar emellertid även att provinserna i Sverige började forma en iden
titet, inom ramen för Sverige utvecklades regionala identiteter. Man kan lika 
gärna säga att det var under denna era som Skåne blev skånskt. I skånskt 
byggande från förra sekelskiftet kan man tydligt urskilja ett regionalroman- 
tiskt byggnadsidiom med särskilda historiska referenser (Tykesson &
Magnusson Staaf 1996). Skånska bankens byggnad på Drottninggatan kan 
ses som en exponent för denna anda.
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Sundsvallsbanken, 
Fredsgatan 4, Stockholm. 
Portalens krön.

Foto Anders Gustafsson.

Några tiotal meter längre ner på den korsande Fredsgatan ligger 
Sundsvallsbanken, också den ritad av Gustaf Wickman ett par år efter 
Skånska banken. Fasaden är betydligt stramare än Skånska bankens, men 
talar ändå sitt klara språk. Ovanför portalen sitter en naken man och en 
naken kvinna hållandes attribut för de norrländska rikedomarna. Inne i 
lokalen kan man se barrornament som även de vittnar om de norrländska 
naturskatterna. Man får förmoda att ledningen för Sundsvallsbanken var 
lika nöjda med sin byggnad som ledningen för Skånska banken. Den bild av 
det norrländska som man vill frammana är på ett sätt besläktad med det 
regionalistiska uttryck man finner på Skånska banken. Det finns dock vissa 
skillnader. Skånska bankens ornament relaterar till ett historiskt perspektiv 
från en skånsk horisont. Sundsvallsbankens ornament ger snarare uttryck 
för föreställningen om Norrland som det vilda, det som ger välstånd när det 
tämjts. Det är exploatörens blick som ger sig till känna i portalens ornamen
tik. Man skulle kunna säga att de ger uttryck för bilden av Norrland som 
en ”frontier”. Norrland med alla dess råvaror var av stor betydelse för hela
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Sveriges industriella och ekonomiska utveckling, vilket indirekt avspeglas i 
många kulturmiljöer.

Det finns flera kända byggnader i södra Sverige som kan betraktas som 
monument över de rikedomar som hämtades hem från Norrland. Dessa 
samband tänker man dock i regel inte på när man betraktar dem, de ger inte 
alls samma norrländska signaler som Sundsvallsbanken. Det Hallwylska 
palatset i Stockholm, ritat av Isac Gustaf Clason 1893, har ett medeltida 
fasadspråk, med venetianska och moriska accenter. Förmögenheten, som 
gjorde bygget möjligt för grevinnan von Hallwyl, hade hon ärvt av fadern,
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som i sin tur tjänat ihop den på timmerexport från Norrland. I Göteborg 
ligger det Dicksonska folkbiblioteket, en jugendpärla från 1896 ritad av 
Hans Hedlund. Den Dicksonska förmögenheten som låg till grund för inrät
tandet av det allmännyttiga folkbiblioteket i Göteborg hade till betydande 
delar skapats genom handel med norrländska varor. Vid inre hamnen i 
Malmö reser sig det eleganta kritvita funkishöghuset Kolgapalatset, ritat av 
Carl-Axel Stoltz 1934. Byggherren var Skånska Cementgjuteriet som hade 
sitt huvudkontor i byggnaden. Skånska Cementgjuteriet, i dag Skanska, 
byggde kraftverk i Norrland vilket bidrog till företagets vinster och tillväxt. 
Norrland var inte bara råvaruleverantör, utan även viktigt som marknad för 
företagen i den södra halvan av Sverige. Då man studerar dessa byggnads- 
historiska klenoder förstår man dem emellertid först och främst ur sitt 
konsthistoriska sammanhang, man bortser ofta från de ekonomiska sam
band som gjorde dem möjliga.

Egendomsrätt, tjänstemannautövning och historiebruk

Det är kanske fel att karaktärisera Norrland som en svensk ”koloni”, men 
man kan inte bortse från det faktum att exploateringen av de norrländska 
resurserna betytt mycket för utvecklingen av södra Sverige. Trots detta 
framställs Norrland ofta som en krisregion i medier, en landsända beroen
de av bidrag. Så är ju uppenbarligen inte fallet om man ser på allt det väl
stånd som har kommit och kommer ifrån Norrland. Vem är det som äger 
resurser och vem är det som tjänar på dem? Frågorna är svåra att besvara. 
Många skulle väl hävda att det är av stor betydelse att ett lands rikedomar 
kommer dess medborgare till del. Ungefär samtidigt som den svenska 
centralmakten började stärka sitt grepp över Norrland och de ståtliga 
palatsen började resas på Riddarholmen satt filosofen John Locke i exil i 
Holland och skrev färdigt sina arbeten om statligt styrelseskick. Kanske är 
det i tankarna hos en engelsman i politisk exil, istället för på 
Riddarholmen, vi ska söka en historisk kärna till Sverige?

Dessa essäer angående den civila styrelsens sanna ursprung, räckvidd 
och mål har varit av grundläggande betydelse för de idéer som kommit att 
styra den moderna statsrättsliga utvecklingen i Västerlandet från upplys
ningen och framåt. Äganderätten spelar en central roll i Lockes resone
mang. Alla människor har rätt till sin kropp, sina handlingar, sina idéer och 
värderingar, sin självaktning och sist men inte minst sina materiella egen-

234 Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr



domar. Statens uppgift är att skydda dessa rättigheter och egendomar. 
Grunden för staten borde enligt Locke bygga på en överenskommelse med 
dess medborgare, den enskilde medborgaren ger upp en del av sina egen
domar, till exempel genom att betala skatt, mot att staten i gengäld 
garanterar den övriga egendomsrätten (Locke 1996). Det kan tyckas 
paradoxalt att Lockes tankegångar även delvis kom att användas för att 
legitimera den kolonisationsprocess som kom att intensifieras under 1700- 
talet. Stormakterna började då sin kapptävlan om att erövra världen. 
Sverige förlorade under 1700-talets första decennier stora delar av sina 
territorier runt Östersjön och i Nordtyskland, landet var inte längre en 
stormakt. Den så kallade inre kolonisationen kom dock att främjas och 
detta fick stora konsekvenser för Norrland och dess urbefolkningar. De 
olika konflikter som har följt i spåren kring dessa processer är högst levan
de än i dag. Artiklarna i denna bok handlar om dessa frågor och deras 
historiska bakgrund och sammanhang. Centrala teman berör just egen
domsrätten, rätten till sin identitet, rätten till att tolka historien. Artiklarna 
handlar specifikt om Norrland, men deras problematik har generell över
gripande relevans.

Vi kan känna igen mycket av Lockes tankar i grunderna för dagens 
svenska statsskick. Alla svenska medborgare har rätt till sin kropp, sina 
handlingar, sina idéer och värderingar. Vi betalar också skatt för att 
samhället ska garantera oss vissa säkerheter. Alla individer har med andra 
ord exempelvis rätt till sin historiesyn, sina historietolkningar och rätten 
att forma sin identitet. Dessa rättigheter betraktar de flesta av oss som 
fundamentala för vårt samhälle. Det står till exempel var och en fritt att 
anse vad man vill om den svenska stormaktstiden, industrialiseringen eller 
stenåldern. Man får också fritt uttrycka dessa åsikter eller tolkningar, 
så länge de inte anses hetsa mot någon eller några andra människor. 
Äganderätten till egna åsikter är en av yttrandefrihetens förutsättningar.

Jag vill understryka att jag personligen anser att dessa grundläggande 
rättigheter är värda det starkaste försvar man kan ge. Yttrandefrihet och 
tankefrihet utesluter dock inte att vi till exempel har en lagstiftning som 
reglerar kulturmiljöhanteringen i samhällsbyggande. Dessa regleringar 
innebär i praktiken också en reglering av historiebruk. I mitt vardagliga 
arbete som stadsantikvarie ska jag hjälpa Lunds stadsbyggnadskontor i 
arbetet med kulturmiljöfrågor. Min utbildning och erfarenhet gör att jag 
anses ha den särskilda kompetens som krävs för detta arbete. Jag är sam
tidigt fullt medveten om att mina omdömen inte bygger på någon helt
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objektiv grund, de vilar på min historiesyn och mina historieperspektiv. 
Då Lunds stadsbyggnadskontor skickar en remiss till mig angående en 
byggnadslovsansökan om, låt oss säga byggande av takkupor på ett hus 
från 1910-talet, så utövar jag som sakkunnig makt när jag besvarar 
skrivelsen. Då jag gör det måste jag emellertid motivera mitt svar med 
argument vars grund ska vara rimliga att förstå, även om man naturligtvis 
kan ifrågasätta dem. Jag kan alltså i min tjänsteutövning inte handla 
utifrån någon sorts godtycke. Mina privata åsikter som enskild med
borgare är jag aldrig tvungen att motivera eller förklara på samma sätt. 
Jag har med andra ord i min roll som tjänsteman ett särskilt ansvar för hur 
man ska tolka till exempel begreppet ”varsamhet” i samband med kultur
miljövärden i enlighet med plan- och bygglagen. Jag ska, liksom alla 
kommunala och statliga tjänstemän, efter bästa förmåga se till att de över
enskommelser med medborgarna som Sveriges lagar ger uttryck för efter
levs.

På samma sätt har en tjänsteman på en länsstyrelse ansvar för kultur- 
arvsdefinitionerna då beslut ska fattas om eventuell arkeologisk undersök
ning av fornlämning. Alla tjänstemän som arbetar med kulturarvsfrågor, på 
Riksantikvarieämbetet, på länsstyrelser eller på kommunal nivå, har ett 
stort inflytande och därmed också ansvar för de kulturarvsdefinitioner som 
man måste göra inom ramen för sitt arbete. Dessa definitioner har natur
ligtvis även ett stort inflytande på kulturarvbegreppen i allmänhet. Att så 
är fallet är nog något man får acceptera så länge man i Sverige, genom 
representanterna i riksdagen, är överens om att vi ska ha kulturmiljöfrågor 
reglerade i lagstiftning. Det är dock givet att det finns konflikter rörande 
kulturarvsbegreppen som ibland kommer i öppen dager i samhället. I 
Norrland har många av dessa frågor drivits till sin spets.

Forskarna har ett stort ansvar för historiebruket i samhället eftersom de 
genom sina analyser ofta påverkar tjänstemännens uppfattningar och 
förståelse av definitioner och begrepp. De påverkar givetvis också allmän
hetens förståelse av historien. I denna skrift har Riksantikvarieämbetet 
bjudit in några av de främsta forskarna om Norrlands och Nordkalottens 
historia och arkeologi för att på olika sätt belysa känsliga frågor om 
historiebruk. Det är ingen bild av konsensus som framträder bland dessa 
forskare. Detta faktum behöver inte ses som något negativt, tvärtom, det 
tvingar oss att tänka efter själva, att ta ställning och ansvar för de tolk
ningar, begrepp och definitioner om historien som vi gör i vårt dagliga liv 
oavsett om vi är tjänstemän eller inte.
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Norrländska historier - norrländska identiteter 
- norrländska konflikter

Vi äger som medborgare själva vår kropp och rätten till våra åsikter. Fast 
vilka är vi? Vem är jag? Hur har mina åsikter formats? Frågan om vår iden
titet är nära knuten till det vi kallar historiemedvetande. Historien kan 
aldrig ge oss något egentligt svar på frågan, men studiet av den ger oss trots 
allt möjlighet till en djupare självförståelse. Ett led i denna självförståelse 
kan vara att försöka undersöka hur man definieras av andra. Man tillskrivs 
kanske lika mycket en identitet av andra som man skapar den själv. Detta 
gäller i hög grad etniska identiteter. Vem är till exempel same? Birgitta 
Johansen skärskådar denna problematik utifrån sin egen historia i artikeln 
Nattavaaras historia - också min historia? Personen, professionen och 
politiken. Vi har ett behov av att kategorisera världen omkring oss för att 
kunna förhålla oss till den. När vi närmar oss kategorierna för att analysera 
dem närmre tenderar gränserna för dem att bli mer diffusa, de kan till och 
med helt upplösas. Detta gäller i hög grad för etniska kategoriseringar. 
Individen spränger oftast ramverket för försöken till definition. Då man gör 
försök att härleda dagens etniska grupperingar bakåt i historien stöter man 
ofta på stora problem som forskare. Man vill gärna tro att identiteter är 
något tämligen stabilt som ger kontinuitet och stadga åt samhällen. 
Förhållandet kan emellertid lika gärna vara det motsatta. Identiteten formas 
i hög grad av nuet och den aktuella politiska situationen på platsen där man 
befinner sig. Vårt genetiska arv påverkar oss säkert som enskilda individer, 
men dess inflytande på vår etniska identitet är minimalt. Det är i tolkning
en av historien man närmar sig den andre, den vi bygger upp vår identitet 
kring, den vi kan tro vara oss så nära, men som ändå är så annorlunda. 
Bjørnar Olsen närmar sig delar av denna problematik i artikeln Samenes 
fortid som arkeologisk forskningsfelt: Virkningshistoriske utfordringer 
liksom Lars Elenius i Kväner - en föränderlig identitet på Nordkalotten. I 
dessa artiklar blir det även uppenbart att man måste gå utanför dagens 
nationalstatsgränser för att förstå de sammanhang som utgör basen för 
dagens historiebruk.

Trots att vi intellektuellt kan vara medvetna om de etniska identiteter
nas historiska relativitet är tanken om ”Blut und Boden” långt ifrån död. 
De hålls vid liv och rör upp synnerligen starka känslor om de ifrågasätts. 
Ingenting är med nödvändighet det som det synes vara. Historikerns och 
arkeologens främsta uppgift som forskare är att finna ny kunskap. Ny kun-
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skap kan sätta förgivettaganden i nytt ljus och ändra vår uppfattning om 
tingens ordning. Vår bild av tillvaron blir oftast mer sammansatt och 
komplex genom detta arbete. Den nya kunskapen kan vara spännande för 
många, men för andra kan den vara djupt provocerande. All historisk och 
arkeologisk forskning är på ett sätt politisk, inte nödvändigtvis för att den 
går ut på att visa eller motbevisa en särskild ideologisk tes, utan för att den 
kan rucka på vårt sätt att förstå världen. Sven-Donald Hedman gör en 
personlig betraktelse över detta i sin artikel Vardagens arkeologi i 
Norrbotten.

John Locke, som jag tidigare vidrört i mitt resonemang, betonade i sina 
arbeten betydelsen av empirisk forskning för vinnandet av ny kunskap. 
Empiriska data kan naturligtvis ges olika tolkning, men de utgör ändå 
utgångspunkten för diskussionen kring rimligheten i våra tolkningar. Evert 
Baudou diskuterar kring arkeologiska tolkningar och politiska konflikter i 
Norrland i artikeln Arkeologi och politik i norr. Baudou betonar betydelsen 
av de vetenskapliga, arkeologiska observationerna och uttrycker samtidigt 
en skepsis mot att låta fornfynd legitimera krav på till exempel egendoms
rätt. Inger Zachrisson är liksom Baudou empiriker i sin vetenskapssyn, men 
har en annan syn på hur arkeologiska tolkningar kan användas i politiska 
sammanhang, vilket kommer till uttryck i artikeln Arkeologi inför rätta - 
sydsamernas äldre historia. En fråga som starkt bidrar till att göra arkeolo
gin brännbar i Norrland berör just ägande- och nyttjanderätt och hur dessa 
kan hävdas. När förvärvar man sådana rättigheter? I enklare fall är det till 
exempel när man genom en transaktion köper en vara eller en tomt. Det är 
dock betydligt mer problematiskt när rätten baseras på hävd. Då man gör 
det kommer man per automatik in i historietolkning. Hur långt tillbaka i 
historien kan man till exempel spåra en viss typ av bruk och hur hänger 
bruk och verksamhet samman med etnisk identitet? Baudou och Zachrisson 
har olika perspektiv på vilken roll arkeologin kan spela i dessa samman
hang.

Faktum är att den övergripande rättsutvecklingen påverkar även utveck
ling av historiebruk och etnisk identitet. Nils Johan Päiviö berör därför i sin 
artikel Från skattemannarätt till nyttjanderätt - rättsutvecklingen för samer- 
na fram till den första renbeteslagen 1886 en central fråga för att förstå 
konflikterna rörande historiebruk i denna del av Sverige. Det är lagstiftning
en som knyter samman nationalstaten och det är genom skild lagstiftning i 
olika länder som villkoren för olika befolkningsgrupper kan komma att 
skifta radikalt även om de bor nära varandra. Situationen i Norrland
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illustrerar detta på ett tydligt vis. Problematiken berörs även i Lars 
Thomassons artikel ]ämtlandssamernas renbetesrätt - en strid om historie
skrivningen.

Var ligger Sveriges historiska kärna? Frågan är som vi ovan berört inte 
oproblematisk. Begreppet ”kärna” får en lätt att tänka i organiska banor, 
att landet vuxit fram på ett naturgivet sätt. Nationalstaten Sverige är en 
social konstruktion som egentligen skapats i relativt sen tid. Ser man till 
övre Norrland så var detta in på 1700-talet ett område med en mängd olika 
etniska grupper. Gränserna mellan de stater som gjorde anspråk på territo
rierna på Nordkalotten avtecknade sig tydligare på kartpappret än i verklig
heten. I och med det svensk-ryska krigets avslutning 1809 kom områdena 
väster om Torne älv att på ett tydligare sätt knytas till den svenska national
staten. Denna process som inleddes under 1800-talet och som egentligen 
kom att innebära att hela Sverige blev ”svenskare”, påverkade på både 
direkta och indirekta sätt samhällslivet och relationerna mellan olika 
etniska grupper i nordligaste Sverige. Erling Wande analyserar viktiga delar 
av denna process i sin artikel Från periferisk finska till officiell ocb erkänd 
meänkieli - språkutvecklingen i Tornedalen.

Bożena Werbarts artikel Tolkning av den arkeologiska historieskriv
ningen kopplar an till temat om nationalism, nationsbyggande och hur detta 
bidragit till skapandet av majoritetskulturens bild av den andre. Arkeologin 
har i Sverige starkt bidragit till formandet av den svenska självbilden. Denna 
bild har under senare år snabbt börjat förändras. Orsakerna är många, den 
ökade invandringen har väsentligt breddat spektrumet för den kulturella 
mångfalden, Sverige har även blivit medlem i EU. Nu talar vi mer om 
regionsbygge än om nationsbygge, mer om dynamisk kulturell hybridisering 
genom möten mellan människor med olika etnisk bakgrund än om stärkan
det av nationalkaraktärer. Werbart skisserar i sin artikel hur dagens arkeo
logi kan spela en roll i dessa processer.

Hemfärd
När jag satt på tåget söderut från Stockholm läste jag ett par av de första 
artikelutkasten till denna bok. Jag såg sambanden mellan det jag läste och 
de tankar som väckts inom mig under min lilla sightseeing i Stockholms 
innerstad. Artiklarna i denna bok har gett mig mer konkret kunskap om 
norrländsk historia, de har inte minst gett mig förståelse av historiebruk i
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Norrland och de konflikter som dessa väcker. Historien är utan tvekan lad
dad med sprängkraft som väcker känslor. I ordet sprängkraft kan vi emel
lertid också lägga betydelsen av något som bryter upp, något som öppnar. 
Genom studien av historien kan vi faktiskt vidga våra sinnen, vidga förstå
elsen av världen omkring oss, vidga vår nyfikenhet. En del av denna nyfik
enhet kan bestå i att våga se saker ur ett annat perspektiv, att se på sin egen 
historia från en annan plats än den man kanske är van vid. Historiens kärna 
står alltid att finna på den plats man väljer att utgå ifrån. Den platsen kan 
vara Riddarholmen, den kan vara Nattavaara.
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och skola i Hällefors kommun. Fil.mag. i Uppsala 1955 och fil. heders
doktor vid Umeå universitet 1994. Har varit kommunalpolitiskt verksam i 
hemkommunen och samepolitiskt i bland annat Samernas Riksförbund 
(vice ordförande) och Nordiska Samerådet. Var samisk ledamot i den stat
liga Sameutredningen 1971-75.

Erling Wande är född 1940 i Korpilombolo i Tornedalen. Växte upp 
som tvåspråkig med svenska och meänkieli (tornedalsfinska). Professor i
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finska vid Stockholms universitet åren 1988-2007. Bedriver forskning bland 
annat om meänkieli, om tvåspråkighet och språkkontakt och om hur 
finskans och svenskans grammatik förhåller sig till varandra språkpsyko- 
logiskt. Utanför universitetsvärlden har han varit verksam inom Sverige- 
finska språknämnden, svenska Föreningen Norden, Kulturfonden för Sverige 
och Finland, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset 
(STR-T) och Academia Tornedaliensis.

Bożena Werbart är professor i arkeologi, knuten till Institutionen för 
arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet, där hon disputerade 
1984 med en avhandling om trosföreställningar i norra Europa under sten
åldern, Figurplastik och gravskick hos Nord- och Nordösteuropas neoli- 
tiska fångstkulturer. Hennes forskning är i dag tvärvetenskaplig och kretsar 
kring frågor om kulturell identitet, kulturarvsfrågor i arkeologi samt arkeo
logins idéhistoria.

Inger Zachrisson, fil.dr i arkeologi 1984 vid Umeå universitet på avhand
lingen De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från 
Mörtträsket, Lappland. Docent i nordisk arkeologi, före detta förste antik
varie vid Statens historiska museum, Stockholm. Har sedan 1970 arbetat 
med samisk arkeologi och relationerna mellan samisk och nordisk kultur i 
äldre tid. Hon har lett det ”Sörsamiska projektet”, med bland annat utgräv
ningar av samiska fornlämningar i Härjedalen.

2.44 Historisk rätt? Kultur, politik och juridik i norr





eflektioner kring fornlämningar samhället

Historisk rätt?
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Med denna bok vill Riksantikvarieämbetet bidra till en diskussion om 
kulturarvets och historiens användning i samhällsdebatten. I fokus står 
här norra Sverige, men frågor kring historieanvändning har i högsta 
grad också en generell relevans.

Boken som innehåller tolv artiklar med skribenter från vitt skilda 
ämnesområden vänder sig främst till yrkesverksamma inom kulturarvs- 
sektorn, men också till andra som är intresserade av den här typen av 
frågor.

I serien Reflektierter kring fornlämningar i samhället har hittills 
följande texter publicerats:
• 2002 Falska fornlämningar? Om fornlämningars autenticitet 

av Nanouschka Myrberg.
• 2003 Skogens biologiska kulturarv. Att tillvarata föränderliga värden 

av Marie Emanuelsson.
• 2003 Fasta fornlämningar - begrepp och begriplighet. Två uppsatser 

av Robert Olsson med inledning av Birgitta Johansen och Ivar Eklöf.
• 2004 Kulturarv som samhällsdialog? En betraktelse av kultur 

arvsförmedling av Anders Gustafsson och Håkan Karlsson.
• 2006 Fornlämningsbegreppets historia. En exposé över 400 år 

av Ola W. Jensen.
• 2006 Det förflutnas närvaro. Essäer om norrländska kulturarv, 

historieskrivning och de andras spår av Mikael Vallström.
• 2006 Vilka var först? En nordskandinavisk konflikt som historisk- 

arkeologiskt dilemma av Thomas Wallerström.
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