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Förord

Nationalstaten Sverige kom länge att betraktas som historiens yttersta mål 
och kring såväl det materiella som det immateriella kulturarvet skapades det 
berättelser, historier, till gagn för nationens skapande och vidmakthållande. 
Så är det inte längre. I dag har vi att förhålla oss till ett allt mer mångfacet
terat historieomland, där historia i olika former omsätts i ett ökande antal 
miljöer, med olika syften och med olika aktörer. I takt med den ökande 
globaliseringen - och dess motrörelse, den ökande regionaliseringen - samt 
nationernas och regionernas förändrade ställning, ändras även kulturarvets 
roll och betydelse. Kulturarv och kulturmiljöer aktualiseras i nya samman
hang och för nya grupper. Detta utgör en inspirerande utmaning för alla som 
i dag på arbetar inom de olika kulturarvsvetenskapliga fälten.

Just historiebruket har utgjort, och fortsätter i Riksantikvarieämbetets 
forsknings- och utvecklingsprogram för åren 2006-2010 att utgöra, ett prio
riterat perspektiv. I Riksantikvarieämbetets vision och strategi ”Kulturarv i 
tiden” och olika omvärldsanalyser pekas det också fram mot forsknings- och 
utvecklingsinsatser som prioriterar nya och skarpa problematiserande fråge
ställningar kring kulturmiljöns värden, bruk och urval.

Denna bok - Vilka var först? - är den sjunde publikationen i serien 
Reflektioner kring fornlämningar i samhället. Serien syftar ytterst till att göra 
de nu pågående diskussionerna vid Riksantikvarieämbetet kända för en 
större grupp såväl inom som utanför kulturmiljösektorn.

Studier som fokuserar på olika former av intresse- och konfliktanalyser 
är viktiga och nödvändiga. Vi hoppas att också denna text kan bidra till att 
väcka funderingar kring hur historien och arkeologin i olika former har 
brukats och brukas. Genom att visa att det förgångna är mångtydigt, och 
genom att motverka kategoriska förenklingar samt ge exempel på sam
hällets komplexitet och mångfald över tid och rum, skapas intressanta 
samtalsplattformar där historiebrukare av olika slag kan mötas.

Studien är utförd på Riksantikvarieämbetets uppdrag, men för fram
förda sakupplysningar och åsikter svarar författaren.

Birgitta Johansen Anders Gustafsson
Avdelningschef, FoU-sakkunnig,
Kulturmiljöavdelningen Kulturmil jöävdelningen
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Kapitel 1

Inledning

År 2000 bildades en ny förening i 
Kiruna kommun, Suonttavaara lapp
by, av ett drygt hundratal människor 
som enligt stadgarna ska arbeta för 
att ”forska och dokumentera släkt- 
och kulturhistoria, bebyggelsehistoria, 
mantalslängder, äganderättsliga frå
gor, jakt- och fiskerättigheter med 
mera.” Föreningen skall dessutom 
arbeta för utveckling av ”de ursprung
liga näringsgrenarna”. Den ska också
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Rör inte Luleås vackraste områdeinformera och utbilda medlemmar, 
privatpersoner, organisationer och 
myndigheter, samt samarbeta med
motsvarande förening på finska sidan gränsälven, Soundavaaran lapinkylä. 
Den svenska föreningen räknar drygt 290 medlemmar. Om allt detta står att 
läsa på en hemsida (http://www.suonttavaara.se, september 2006).

Händelsen kan kanske synas trivial och vardaglig, ett enkelt konstater
ande om att en förening har bildats. Men just denna är i själva verket 
uttryck för ett fenomen som är välkänt ute världen; att grupper i välfärds
staternas periferier söker sig en historisk identitet i en strävan att legitimera 
anspråk på rättigheter som man menar borde komma dem till del. I detta 
fall handlar det i synnerhet om jakt- och fiskerättigheter.

Suonttavaara lappby bildades av människor som inte kallar sig samer, 
utan föredrar att kalla sig kväner. Här finner vi alltså en icke-samisk lappby. 
Föreningen har funnit sitt namn i gamla skriftliga källor. ”Suonttavaara lapp
by” var omfattande, i det närmaste bestod den av hela Karesuando socken. 
Ungefär lika stor del av byns område låg dessutom i det nutida Finland.1

Det finns en konflikt kring bildandet av denna förening och identiteten 
kväner, främst i förhållandet med samerna och staten. Tillsammans med 
bland annat jaktlagen, jaktförordningen och i viss mån lagen om fiskevårds- 
områden, har nämligen redan den nu gällande rennäringslagen skapat kon
flikter och fördjupat sedan tidigare existerande motsatsförhållanden i norr.

Figur 1. Norrländska 
Socialdemokraten 24 april 
2002.
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Figur 2. Samebyar på 
Nordkalotten under 1500- 
talets senare del. Punk
terna visar vinterboplatser
nas läge. Suonttavaara 
markeras här med en pil. 
(Efter Mulk 1994.)

Skogsägare klagar över renars skade
görelse, och samer berättar i motsvar
ande grad om svårigheter med vinter
beten. Arkeologiskt material och 
historiska notiser har kommit att inta 
den skriftliga dokumentationens roll i 
områden där officiella urkunder inte 
vidimerar rättigheter till land och 
vatten. I Sverige kom två arkeologer 
att bli expertvittnen i Hovrätten för 
Nedre Norrland hösten 2001.2 Proces
sen, som fått efterföljare på andra håll, 
gällde samernas ”på urminnes hävd” 

grundade rätt till vinterbete i vissa delar av Härjedalen. Arkeologerna före
trädde vardera en part. En liknande konflikt, fast med långt fler forskare i 
debatt, har också rört norska Sametingets krav på intäkter från gasfältet 
Snøhvit utanför Västfinnmarks kust.3

Samerna åberopar ”gammal hävd” i domstolarna och söker stöd i forsk
ningsresultat: de språkliga, vilka vittnar om att de samiska dialekterna (språ
ken) har en mycket, mycket lång utvecklingshistoria i norr,4 eller de senaste 
årtiondenas genetiska forskningsrön, vilka har tolkats som att samerna är ett 
folk med en unik genetisk konstitution, vilken uppstått inom det samiska 
utbredningsområdet.5 Historisk-arkeologiskt källmaterial från utbrednings
området brukar ofta mot denna bakgrund, i utgångsläget, uppfattas som 
”samiskt”. Språk och gener vittnar emellertid också om uråldriga kontakter 
åt olika håll på ett ”gränslöst” sätt, liksom arkeologin,6 vilket gör att det upp
står problem när områden ska avgränsas på kartor, och nutida innehavare av 
den gamla hävd som åberopas identifieras i relation till andra nutida grupper.

Komplikationerna blir inte mindre av samerättens inneboende problem, 
vilka gör den statliga rättstillämpningen kontroversiell bland människorna i 
de berörda områdena.7 Begreppet ”urminnes hävd”, till exempel, är inte så 
entydigt som det kan tyckas låta.8 Arkeologisk bevisning om gammal 
samisk närvaro i det ena eller andra omstridda området väger synbarligen 
lätt i rättstillämpningen, men förmodligen tyngre i den allmänna opinionen, 
då den underbygger tanken att en i många sammanhang diskriminerad 
befolkning också har råkat ut för omfattande rättsförluster.

En oro förmärks på sina håll. Är det verkligen rimligt att gamla notiser 
om folkgrupper, eller gamla uråldriga härdar, fångstgropar, gamla sotlager
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och annat ”gammalt och fornt”, kan anses minska de nu levandes rätt till 
land och vatten - och öka andras? I vad mån finns det forskningsmässigt 
stöd för ett sådant exkluderande bruk av arkeologi och historiska notiser 
om folkgrupper? Spåren från avlägsna tider politiseras och polariseras, 
nationaliseras och etnifieras.

Vilka var först?
Frågor som den av kväner, samer och andra intresserade formulerade ”Vilka 
var först?” har och har haft aktualitet i fler miljöer än i Nordskandinavien. 
Den har haft, och har, relevans i politiken på olika håll i världen; inte bara 
bland rivaliserande folkgrupper utan också mellan stater. Men allt är inte 
storpolitik, liknande diskussioner kan föras vid köksbord. Allehanda slags 
källmaterial aktualiseras och diskuteras.

Kunskapsläget är sällan glasklart. Grupper av människor har i alla tider 
kommit och gått eller slagit sig ned i större eller mindre områden under en 
längre tid; en del av dessa grupper eller områden har kända benämningar, 
andra inte. Det lär inte finnas en sten i Ryssland som inte minst två etniska 
grupper kan göra historiskt grundade anspråk på: de skriver var sin histo
ria, fokuserar på olika perioder, olika händelser eller har rentav olika tolk
ningar av samma händelse.9 Det handlar om rivaliserande anspråk på nyt
tigheter och människors behov av historiska rötter i de miljöer där de lever.

Tolkningar av det arkeologiska materialet och de diffusa gamla anteck
ningarna möter juridiken som försöker vara strikt och rätlinjig. Historia, 
arkeologi och juridik möter i sin tur politiken som ju är ”det möjligas 
konst”. Finns det gränser för vetenskapligt godtagbara tolkningar av 
historisk-arkeologiskt källmaterial i frågor om vilken nutida grupp som 
”var först” i ett givet område? Kan något över huvud taget bevisas?

ILO 169
Störst betydelse för dagens polarisering av olika grupper i historiska identi
teter, har ILO-konvention nr 169, formulerad av FN-organet International 
Labour Organisation. En väntad svensk ratificering av denna10 upplevs 
nämligen på sina håll som ett hot. Detta skulle, enligt en tolkning, innebära 
att en tredjedel av Sveriges landyta förklaras vara samiskt område. ”Samer” 
är, enligt samma omdiskuterade tolkning, de renskötande som till antalet 
uppgår till cirka 3 000 personer.11
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Att definieras som ursprungsfolk i ILO-konventionens bemärkelse, 
såsom redan skett ifråga om samerna i Norge, innebär en stärkt position i 
förhållande till staten och ett erkännande av de berördas fulla sociala, 
kulturella och religiösa rättigheter. Ursprungsfolk härstammar, enligt kon
ventionen, från folkgrupper som levde i området vid tiden för erövring, 
kolonisation eller skapandet av nutida statsgränser och helt eller delvis har 
behållit sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutio
ner.12 Ursprungsfolk behöver alltså inte kunna visa anor sedan mänsklig
hetens gryning i de berörda områdena för att räknas som ”ursprungsfolk”, 
något som skulle kunna föranleda ytterligt svåra problem ifråga om bevis
ning, men kanske också överraskande resultat13.

Det finns emellertid svårigheter redan i tolkningen av vissa begrepp som 
förekommer i konventionen. Vilka exakt är att räkna som ”tribal peoples”? 
Är konventionen över huvud taget tänkt för områden som Nordskandina
vien? Frågor om hur benämningar som kväner egentligen ska tolkas, ställs 
på sin spets; de är inte längre en fråga för seminarierum och konferenser.

Det märks att ILO-konventionen förhandlades fram under stora svårig
heter.14 Det gällde att få fram en överenskommelse som inte bara skyddar 
de mest utsatta folkgrupperna, utan också skulle kunna accepteras av rege
ringar i hela världen. Detta skedde till priset av att människors förhopp
ningar inte alltid infriats.

Konventionen kröner en lång kamp som förts mot folkmord och ogud- 
aktigt förtryck, inledd redan under 1500-talet med en kritik mot hur de 
syd- och mellanamerikanska indianerna behandlades av spanska och portu
gisiska kolonisatörer och erövrare. {Bartolomé de Las Casas’ stridsskrift 
från år 154215 är ingen kvällslektyr för den som är rädd för mardrömmar.)

Om den arkeologiska forskningens möjligheter
Utomstående betraktare kan bli överraskade - det är tydligen så att historia 
är något som kan stjälas! Samer har i alla händelser kommit att känna sig 
bestulna på en historisk identitet, nämligen den som kan förknippas med 
begreppet ”Suonttavaara lappby”.16 Och en grupp kan tydligen, om den är 
tillräckligt övertygande, skapa ett passande förflutet i enlighet med ett väl 
upptrampat spår i europeisk historia.17 Det var även då fråga om ett sökan
de efter legitimitet eller andra fördelar som bottnade i en bokstavstro på 
redan då gamla dokument18 eller på namnlikheter (som den mellan orden 
”birkarlar” och Birkala19). På den tiden fanns också ett tänkande kring hur
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Kvänema kom först
- därefter samerna

Figur 3. Norrländska Social
demokraten 23 augusti 1999.

makt legitimeras20 som är främmande, för att inte säga löjeväckande, för 
vår tids människor.21 Tankevärldar har förändrats.

En fråga infinner sig: Varför tänker människor som de tänker om iden
titeter och arkeologiskt källmaterial, om det som kallas kulturarv? Att en 
identitet i det förgångna kan vara ”vår”, tillhörig ett odödligt ”vi”? Kanske 
även tänkandet om ”kulturarv” och ”legitimitet” i termer av etnicitet i sig 
är en del av ett kulturarv, som kan knytas till en viss tid och kultur och ett 
specifikt politiskt tänkande?

I laddade situationer som denna, vore det kanske önskvärt att den histo
riska och arkeologiska forskningen kunde producera alltigenom oomtvist
liga och giltiga resultat - att verkligen kunna säga ”så här var det, den 
nutida gruppen X var först!”. Den som försöker ta hjälp från de historiska 
källorna i områden som Nordskandinavien, söker sig emellertid snart till 
arkeologin för att de gamla skrifterna är så intetsägande. Arkeologerna å sin 
sida konfronteras med en fråga som inte skulle ställas om det inte fanns 
benämningar på ”folk” i de äldsta skrifterna. Historieämnet möter arkeolo
gin, arkeologin möter historieämnet och båda möter en konflikt. Är det
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verkligen möjligt att ge något objektivt svar på frågor om vilka som ”var 
först” bland nutida folkgrupper?

Forskare idag tror emellertid inte att en sådan, objektiv och för all fram
tid sann, enda bild av det förflutna kan uppnås, detta bland annat i en insikt 
om att forskningsresultat inte bara påverkas av förhållanden som källäge 
och brukliga metoder, utan också av forskaren och dennes sociala och 
kulturella sammanhang.22 ”Korrektast möjliga” vetande om det förgångna 
uppnås knappast med mindre än att även gängse föreställningar om det som 
forskarna ska forska om, läggs under luppen och studeras som ett historiskt 
fenomen i sig; en analys som strängt taget integrerar frågeställaren, forska
ren själv och dennes uppdragsgivare.

Det finns i dagens forskarvärld också en medvetenhet om att mycket av 
forskningen kring det förflutna i alltför hög grad har rört gamla eliter, 
nutida befolkningscentra eller den politiska centralismens framgångar 
och verkningar; undersökningar som på ett orättfärdigt sätt lämnat 
människor i ett tomrum, ”utanför historien” (och arkeologin) i stora kun
skapsluckor.

Detta är besvärande, och samarbeten med amatörer, ofta lokala specia
lister av skilda slag, har blivit vanliga och välkomnas.23 Privatforskares 
sökande efter regionala, arkeologiska och historiska identiteter bejakas 
också alltmer i forskarsamhället. Mer källmaterial kommer ju fram, syste
matiseras, tolkas och läggs till det redan befintliga, som nu kanske kan 
betraktas med nya ögon! Det finns också en ökad acceptans av ”alternativa 
berättelser”, forskning som utgår från mindre ”traditionella” subjekt eller 
objekt, något som bidrar till att bredda och nyansera ”det förgångna”. I 
samarbeten med ursprungsbefolkningar i olika delar av världen har det 
blivit tydligt att arkeologi och historia, som den traditionellt bedrivs, har 
sina begränsningar, och begrepp som multivocality, ethnohistory och oral 
tradition aktualiseras allt oftare bland västvärldens forskare.24 På avstånd 
från mittfåran finner vi ”alternativ arkeologi” eller ”alternativa arkeo
logier”.25

Det sägs dessutom ofta idag inom forskningen, att det måste finnas flera 
bilder av det förflutna att ställa upp sida vid sida. De är alla bättre eller 
sämre avbildningar av, eller berättelser om, en svunnen verklighet. Sådana 
kan komplettera och korrigera varandra i en fortgående diskussion.

Alla påståenden om det förflutna är mer eller mindre väl underbyggda 
föreställningar att utmana. Det är dock inte så, som man ibland kunnat få 
höra, att den enes åsikter om det förflutna är väl så goda som den andres.
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Här finns ett viktigt teoretiskt problem att beakta som jag återkommer till 
längre fram i boken. Vad är det egentligen som säger att den enes tolkning 
av källmaterialet (historiskt, arkeologiskt eller annat) är mer vetenskaplig 
än den andres? Finns det någon gräns mellan det som kan kallas extrem 
kunskapsteoretisk relativism och rena tyckanden?

Även forskningsläget i Nordskandinavien är bidragande till polari
seringen bland nutida grupper. Forskarna med inriktning på förhistoria och 
medeltid i de berörda områdena har länge varit lätt räknade, särskilt de som 
visat intresse för källkritik. Tolkningar av källmaterialet som för flera 
forskargenerationer sedan kanske presenterades som hypoteser, eller är från 
en tid då historiker inte bedrev källkritik, har i ett läge som detta kunnat 
komma att gälla som oomtvistliga sanningar. Nordskandinaviens finsk
språkiga befolkning har dessutom, liksom samerna, alltför länge befunnit 
sig i en forskningsskugga.

Varför denna bok?
Någon måste försöka kartlägga och berätta om alla komplikationer som är 
förknippade med historisk-arkeologiska försök att ange vilken nutida grupp 
som ”var först”. Vilka är svårigheterna att knyta sentida grupper till arkeo
logiska och historiska källmaterial? Vad kan man egentligen veta om grup
per i det förgångna? Olika partsinlagor i konflikterna ges utrymme i media, 
medan de teoretiska och metodiska vanskligheterna i förekommande argu
ment knappast kommer fram i ljuset - vare sig i fråga om arkeologiskt 
material, etnicitet eller den omdiskuterade åsikten att det finns etniskt 
signifikanta mönster i nu levande människors gener.26

Allt detta är förklarligt. Okunnigheten och aningslösheten är utbredd, 
detta även bland forskare. Här har vi svåra frågor som kräver försiktig 
behandling, just för att de är svåra. Och svårigheterna finns på många plan; 
redan befintliga, mer eller mindre cementerade, motstridiga tolkningar av 
"det förgångna” är bara en del av det hela. Det är komplicerat att tolka 
gamla, skriftliga uppgifter kring folkgrupper och ännu mer komplicerat att 
knyta sådana till arkeologiskt material. Nytänkande inom forskningen, 
däribland frågor till forskarnas eget frågande, förtjänar också att lyftas 
fram.

Bokens övergripande syfte är att belysa frågeställningen Går det att 
arkeologiskt och historiskt avgöra frågor formulerade som ”Vilka var 
först?” i valet mellan olika nutida, rivaliserande grupper?
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Den aktuella konflikten i Nordskandinavien är utgångspunkten för en 
diskussion av problemets olika aspekter, och jag försöker redogöra för hur 
detta hänger samman med olika tiders filosofiska, vetenskapliga och poli
tiska idéer, med olika tiders arkeologiska teori, metod och praktik men också 
förekommande svårigheter kring de olika källorna, kritiken av dessa och 
källmaterialets representativitet - alltsomallt förhållanden som på olika sätt 
möjliggjort och begränsat de arkeologiska och historiska tolkningarna.27

Förhoppningsvis blir det i framtiden lättare för läsaren att skilja de mer 
solida påståendena om det nordskandinaviska förflutna från rena antagan
den, gissningar, tankefel, tyckanden, önsketänkanden och anklagelser om 
historieförfalskning. Komplikationerna kan inte negligeras i det långa lop
pet. Vad som kan stämplas som missbruk av historien eller arkeologin, kan 
bara mötas med kunskap om kunskapens natur och begränsningar.28

Bokens fortsättning
I nästa kapitel, Kapitel 2, återkommer jag till kvänernas etnopolitiska mobi
lisering och de anklagelser för historieförfalskning som kommit upp. Räcker 
det inte med att läsa innantill i dokumenten? Vad ligger i benämningen 
”kväner”, närmare bestämt? Dessutom kommer en (mycket) kort översikt 
kring vad som idag kan anses vara känt rörande Nordskandinaviens tidigare 
bebyggelsehistoria.

Frågeformuleringen ”Vilka var först?” baseras på en förväntan om 
ett svar med så kallad vetenskaplig tyngd. Därför är Kapitel 3 ett kapitel 
om historisk-arkeologisk kunskapsproduktion, i synnerhet dennas begräns
ningar. Det vill ge viss inblick i hur vår kunskap om det förgångna egentligen 
skapas, hur resonemangen går inom forskningen för att i möjligaste mån nå 
”säkra resultat” att försöka gå vidare med. Vidare: vad skiljer den bland 
forskare idag så omtalade relativismen från ”tyckanden” och ”rena fantasier” 
om det förgångna? Och vad utmärker sådant man kanske kan kalla ”god 
arkeologi”? Dessa inblickar kan förhoppningsvis stimulera till egna bedöm
ningar av vad som påstås vara ”bevisat”. (Jag går inte in på arkeologiska 
dateringsmetoder eller fältmetodik, det skulle föra för långt.)

Kapitel 4-5 rör möjligheterna att få fram ”sanna” resultat rörande folk
grupper, nutida och sådana som bara är kända genom historiska källor. 
Alltför ofta har forskare tyckt sig få stöd för vagt underbyggda hypoteser, 
grundade på skriftliga uppgifter med hjälp av ett lika vagt och svårtolkat 
arkeologiskt källmaterial. Men summan av två osanningar eller halv-
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sanningar är emellertid ingen sanning - man står där alltjämt med en vagt 
underbyggd hypotes att pröva och utmana, kanske en politiskt användbar 
halvsanning. Kapitlen är ett bidrag till en historisk-arkeologisk källkritik 
inom detta problemområde, och vill ge inblickar i hur forskare har påver
kats av sin samtid i sina frågor till det förgångna.

I dessa båda kapitel berättar jag också om uppkomsten av det samman
hang av maktutövning som gör att namn på gamla folkgrupper och närvaro 
av gamla föremål, produktionsavfall, stenhögar, härdar, lager eller tunna 
skikt av sot och gamla gropar i marken etc., kan tyckas öka nutida gruppers 
rättigheter ifråga om land och vatten, och samtidigt minska andras.

Dessutom behandlas ytterligare frågor av betydelse: Gäller grund
antagandet att historiska uppgifter om folkgrupper i norr har avsett etniska 
grupper, vilka dessutom, på ett väldefinierat sätt, lever kvar in i vår tid? Ar 
verkligen etnicitet, ett tänkande där kultur och härkomst binder samman 
människor på ett sätt som kan nyttjas politiskt, något som alltid funnits? 
Går det över huvud taget att identifiera etniska grupper i arkeologiskt mate
rial under, till exempel, bronsåldern? Vilken roll spelar förhållanden i fors
karnas och deras uppdragsgivares samtid? Varför ställs över huvud taget 
frågor formulerade som ”Vilka var först - vi eller dom?”

Kapitel 6, ”Reflexioner vid gränsen för det vetbara”, dröjer vid problema
tiken huruvida frågeformuleringen ”Vilka var först?” någonsin kan besvaras 
på ett ”framtidssäkert” sätt med historisk-arkeologiskt källmaterial. Jag åter
kommer också till hur forskarnas samtid väsentligen har inverkat på frågor
na som ställts, problemställningar som jag menar måste ha varit mycket 
främmande för de sedan länge döda människor som utforskas. Möjliga alter
nativa forskningsinriktningar rörande ”Folk utan historia” diskuteras också.

Undersökningens viktigaste resultat i korthet
Arkeologi är en vetenskap som ger perspektiv på nutidsmänniskornas liv 
och tänkande. I denna bok studeras tänkande kring etnicitet och etniska 
grupper i nutid och gången tid. Jag försöker visa att:

• Benämningar på grupper omtalade i tidiga skriftliga källor, de från för
sta årtusendet, inte motsvarar etniska grupper. Den tidens källskrifts- 
författare visste inte att sådana fanns och skrev följaktligen inte om så
dana. De är då ej heller till att finna i arkeologin. Tankesätten ifråga kan 
svårligen ledas längre tillbaka än till Europas och kristenhetens 1100-tal.
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• Frågorna kring etnicitet i historisk-arkeologiskt källmaterial är ställda på 
ett felaktigt sätt, utifrån en sentida politiserande begreppsbildning. 
Svaren berättar kanske mer om frågeställaren och dennes tid än om de 
sedan länge döda människornas sociala grupperingar.

• Arkeologerna har i alltför hög grad och alltför länge utnyttjat Fredrik 
Barths teori om etnicitet från 1969.

En kommentar kan kanske vara behövlig beträffande denna sista punkt.
I ljuset av nyare forskning bland etniska grupper, framstår Barths teori 

som föråldrad.29 Etnicitet30 uppfattas alltjämt som ett uttryck för interak
tion mellan olika grupper, men karaktäristiken av begreppet har förändrats: 
etnisk tillhörighet avgränsas utifrån subjektivt upplevda kriterier, inte nöd
vändigtvis sådana som den utomstående observatören uppfattar. De enskil
da gruppernas egna upplevelser är i övrigt också av största betydelse för att 
man ska kunna tala om ”etnicitet” - ytterst tycks det vara fråga om en 
känsla. (Hur kommer man åt känslor genom arkeologiska studier?) Det får 
inte vara så att arkeologerna menar en sak med begreppet ”etnicitet” och 
socialantropologerna något helt annat. När så sker bör arkeologerna använ
da någon annan term.

Kulturella skillnader är inte det samma som etniska skillnader - för att 
etnicitet ska uppstå krävs att grupperna har en relation, att medlemmarna 
var för sig i dessa grupper anser att de är kulturellt olika och att denna skill
nad mellan grupperna är betydelsefull och potentiellt också problematisk. 
Etniska grupper tenderar i övrigt att ha myter om ett gemensamt ursprung 
och har nästan alltid ideologier som uppmuntrar äktenskap inom den egna 
gruppen (vilka dock kan vara av högst olikartad praktisk betydelse).

Föreställningar kring etnicitet tycks ha vissa rötter i den kristna kosmo
login - det finns gott om hänsyftningar på ”det gemensamma blodet” som 
organisatorisk princip i Bibeln. I och med kristenhetens 1100-tal (med dess 
militarisering och aggression) kom kulturella skillnader, de som hade med 
religion att göra, att accentueras i relationen mellan folkgrupper i 
Nordeuropa. Då börjar också benämningar på folkgrupper att sättas på 
pränt i ökande omfattning. Sådana skriftliga uppgifter har blivit begrepp 
som legat till grund för sentida historiska identiteter.

Jag understryker också i boken att det inte finns några fundamentalt 
eviga sanningar inom den arkeologiska eller historiska forskningen, detta 
lika lite som i all annan vetenskap.
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Kapitel 2

Samer, kväner och Suonttavaara lappby 
i kamp om det förflutna

Statens vilja att stärka samernas ställning har fått kvänröreisen i Karesuando att v

Frågor kring ”Vilka var först?” bland Nord
skandinaviens nutida grupper har alltså aktuali
serats under senare år. Samerna utmanas, liksom 
historieforskningen och arkeologin. Utmanarna är 
ett antal företrädare för en nationell minoritet 
finskspråkiga, vilken som sådan vunnit officiell 
status och ett erkännande av språket meänkieli 
(tornedalsfinska). Men benämningen ”kväner” 
saknar förankring i Sverige (till skillnad från 
Norge) och långt ifrån alla finskspråkiga vill kalla 
sig kväner.

Denna benämning kan spåras långt bak i 
tiden, med säkerhet till 800-talets slut, då den 
nordnorske hövdingen Ottar berättade om sina 
hemtrakter och bland annat skildrade geografiska 
förhållanden: att Kvänland gränsade till Nord
norge och att kvänerna ibland härjade i Norge, 
men också att nordmännen ibland härjade i kvä- 
nernas land.

De omnämnanden som sedan förekommer i Egils saga påstås återge 
händelser under 900-talet, men kan knappast vara yngre än från omkring 
år 1230 eller kort dessförinnan.31 Här finner vi en ganska detaljrik skild
ring om kvänerna, och vi får också höra talas om deras kung Faravid. 
Vissa ytterligare, kortfattade uppgifter finns från medeltiden. Det kan 
vara ett ”kvänernas land” som Adam av Bremen talar om när han under 
1070-talet på sitt latin egentligen skriver om ”kvinnornas land” (terra 
feminarum), detta i en förväxling av orden kvénir och kvdnir (kvinnor). 
Också Olaus Magnus nämner kvänerna i sin Historia om de nordiska fol
ken, en uppgift som kan dateras till 1519 då Olaus besökte Botten- 
viksområdet som försäljare av avlatsbrev. Härutöver finns några ytter
ligare notiser, men det är på norska sidan som uppgifter om kväner är mer 
rikligt förekommande.32

Historien - ett vapen i kampen

Figur 4. Norrländska Socialdemokraten 19 februari 2002.
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Mer om identiteten "kvaner"
Man kan kanske fråga sig hur människor i Nordnorge kan välja att kalla sig 
”kven”, en benämning som där av ålder har haft en nedsättande innebörd. 
Särskilt vid tiden kring år 1900 föredrog de berörda att kalla sig finner, 
lantalaiset eller helt enkelt använda geografiska begrepp. Det tycks inte ha 
funnits någon historisk allmänt accepterad ingruppsbenämning mot
svarande exempelvis sameh,33

Benämningen ”kven” kom emellertid att användas bland aktivisterna 
och huvudorganisationen Norske Kveners Forbund (Ruijan Kveeniliitto) 
bildades 1987 med ett accepterande av begreppet. NKF arbetar för att få 
bort de negativa associationerna i ordet34 och har dessutom kunnat hävda 
att de funnits i regionen redan innan de nutida statsgränserna drogs, 1751 
mellan Norge och Sverige och 1826 mot Finland. Med Norges ratificering 
av Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter, fick de 
status som nationell minoritet och därmed vissa fördelar 19 9 9.35 Sverige 
ratificerade samtidigt.

En del aktivister gör emellertid sedan 1990-talet gällande att kvänerna är 
en ursprungsbefolkning i Nordskandinavien. Detta skulle innebära att de, 
vid en svensk ratificering, borde få rättigheter i enlighet med ILO 169- 
konventionen. Norske Kveners Forbund menade emellertid i uttalanden 
1997 och 1999 att denna benämning ska reserveras för samerna.36

Men det år 1999 bildade Kvänlandsförbundet (Kveenima yhistys) är av 
en annan mening: ”Samerna är kanske en ursprungsbefolkning, men det är 
också kvänerna. Vi accepterar inte ratificeringen av ILO konventionen om 
rätten till land och vatten”.37 Kvänlandsförbundet har gjort gällande att 
kvänerna ”var först”38 och målet för förbundet är att:

Bevaka Kveenimaa/Kvenlands kultur, historia, bosättningshistoria, språk, 
samt ägande- och nyttjanderättigheter. Det sistnämnda gäller rätten till land, 
naturrikedomar och vatten samt rättigheters erkännande och bekräftande. 
Förbundet vill förverkliga sina syften genom forskning som stärker kväners 
ursprung, historia, bosättningshistoria samt arvsrätter genom att förmedla 
kunskap till medlemmar, i området boende och myndigheter. Förbundet tar 
ställning och uttalar sig i frågor som berör deras verksamhetsområde.39

Identiteten ”kvän” grundar sig, åtminstone enligt vissa aktiva företrädare 
för kvänrörelsen, på blodsband och härkomst: man kan inte hävda att 
man är kvän om man inte härstammar från kväner.40 Detta betyder emel
lertid inte - och detta måste understrykas - att alla tornedalingar eller 
talare av meänkieli är av den meningen. Det finns personer som etnopoli-

i8 Vilka var först?



--------Gräns för Norrbottens län
--------Gräns för språkundersökt område

RANDA

Figur 5. Utbredningen av finskan 
(meänkieli) som talat språk i 
Norrbottens län enligt 1930 års språk
undersökning. (Efter Tarkiainen 1993.)

tiskt aktiva kväner definierar som kväner, utan att dessa själva identifierar 
sig som sådana. Medlemskap i Kvänlandsförbundet är, enligt en inter
vjuad företrädare, endast möjligt för den som är ”ättling till fornkväner 
eller eljest genom urkund kan styrka detta”. Också de organisationer 
”som representerar fornkväners ättlingar” kan på motsvarande sätt vinna 
medlemskap.41

Den etniska mobiliseringen bland kvänerna är förhållandevis sen i jäm
förelse med samernas, vilken pågått sedan 1900-talets början.42 De finska 
immigrantorganisationerna i Nordnorge och erfarenheter från den samiska 
etniska mobiliseringen i Nordnorge gav kvänerna en modell att följa; 
protesterna i anslutning till dammbyggnadsprojektet i Alta vid 1980-talets 
början väckte allmänhetens sympati för samerna. I relationen till myndig
heterna har Nordnorges kvener undgått att förknippas med de finska, till 
stor del efterkrigstida, immigranterna genom att hänvisa till den historiska 
bakgrunden. Detta har bidragit till att de vunnit status av nationell minori
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tet. Den radikalisering som kan skönjas, kan ses som en reaktion på att 
samerna i Norge förklarades vara en ursprungsbefolkning 1990.43

Identiteten ”kväner” är inte officiellt erkänd i Sverige eller Finland, än 
mindre egenskapen av att vara ursprungsbefolkning. Det lär finnas planer 
på att skapa en kvänsk flagga och klädedräkt, men annars är språket meän- 
kieli det enda levande kännetecknet för kvänsk etnicitet.44

Det pågår en kamp i Nordskandinavien om vilka som ”rätteligen” ska 
hänföras till någondera kategorierna ”urbefolkning”, ”nationell minori
tet” och ”invandrare”, en rivalitet som är bestämmande för de berörda 
människornas relation till statlig myndighetsutövning.45 Spåren från det 
förgångna är centrala - hur ska de egentligen tolkas i relation till dessa 
olika kategorier? Det står en strid kring det förflutna. En framträdande 
lokalpolitiker i Kiruna lär ha gått så långt som till att tala om risken för 
ett etniskt krig46 - av allt att döma en grotesk överdrift.47 Vissa uttalanden 
i media understryker dock att kvänrörelsen driver en kamp mot staten, 
inte mot samerna. Men eftersom kvänernas kamp mot statens ratifiering 
av ILO 169 i högsta grad rör samerna, blir distinktionen inte alltid så 
tydlig.

Men, vad är då ”kväner” eller ”kvener”, historisk sett?
I Nordnorge är kvener48 (även stavat kvæner) den traditionella benäm

ningen för ättlingar till finsk-språkiga immigranter från Nordsverige och 
Nordfinland som slog sig ned i det nordligaste Norge under 1700- och 
1800-talen,49 i okänd omfattning även tidigare.50 Men själva benämning
en är, som redan påpekats, långt äldre. Jouko Vahtolas tolkning, att ordet 
”kven” uppstått ur ett nordiskt ord för låglänt, gräsbevuxet, sumpigt 
landskap, vilket skulle varit iögonenfallande för tillfälliga norska (nor
diska) besökare och legat till grund för benämning av invånarna, har fått 
genomslag i forskningen.51 Landskapsbilden förknippas med Bottenvikens 
låglänta kustland och även de skriftliga källorna hänvisar (vagt) till detta 
område.52 Benämningen skulle alltså vara härledd ur en landskapsbild och 
ursprungligen haft en innebörd i stil med ”låglandsbor”.

Forskningen kring kvänerna och Kvänland med hänseende på identitet, 
ursprung och begreppens innebörd är mycket omfattande, bortåt hundra 
arbeten har publicerats i ämnet.53 Många har rört frågor i termer av ”natio
nell identitet” (västfinnar?) samt huruvida kväner och de finska begreppen 
kainuulaiset och Kainuu, vilka också förekommer som led i ortnamn, egent
ligen är samma företeelse.54 Det äldre Kainuu, eller Kvänland, anses allmänt 
avse Bottenviksområdet, men inbyggarna har också en rysk benämning,
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kajvåny. Kainuu (Kajanaland på svenska) är idag namnet på ett landskap i 
norra Finland. (Jag fördjupar mig i begreppens innebörder längre fram i 
boken.)

Med radikaliseringen har man kunnat se en ”Kvänlandsmyt” växa fram, 
en föreställning om ett tidigare oberoende. Den tidigare ordföranden i 
Norske Kveners Forbund, Terje Aronsen, skrev 1999 att ”de som har sina 
rötter i det historiska Kvänland, som var en suverän nation fram till 1200- 
talets slut, har kvänsk etnicitet”.55 Uppgiften om nyssnämnda kung Far avid, 
vars historiska existens kan ifrågasättas, har tydligen tagits till intäkt för att 
Kvänland varit en stat bland stater i en tid då ”stater” i vår tids mening inte 
fanns i det nordliga Europa. Ord ändras ifråga om betydelse. Så förhåller 
det sig även med begreppen ”kung” och ”kungadöme”. Jämför exempelvis 
nutidens Carl XVI Gustaf med Karl XII ifråga om maktbefogenheter, regen
ter som knappast är att jämställa med vikingatidens sveakungar56 eller med 
”finnekongen Martin” från 1300-talet.57

Det är inte svårt att hitta tveksamheter i den etnopolitiska tolkningen av 
de skriftliga källorna som rör kväner. Historikern Teemu Ryymin har nyli
gen granskat den och visar hur uppgifterna lagts till grund för myter. På ett 
sätt som kännetecknar myter i gemen argumenteras de inte - de insisteras. 
Källkritiken är obefintlig.58

Räcker det inte med att läsa innantill i dokumenten?
Man kanske tycker att det borde vara så att man kan ”hitta sin historia” 
direkt ur dokumenten, i detta fall de som berättar om lappar, finner och 
kväner?

Ja, det är så man har gjort i århundraden. Och det har ändå blivit fel. De 
skriftliga källorna är nämligen inte så talföra när det gäller att förklara vad 
man menat med sina begrepp - de har nog ansetts vara för självklara för 
detta, om tanken ens har berörts. Och begrepp kan också ändra innebörd 
med tiden eller avse olika saker i olika miljöer.

Ytterligare ett problem är att arkivalierna tillkommit av de mest skilda 
skäl, minst av allt för att tillfredsställa de sentida forskarna. Det kan vara 
fråga om gamla räkenskaper, vägledningar för missionärer eller kryddade 
reseskildringar avsedda att underhålla en publik (och ge författaren inkoms
ter av försålda böcker). Svårigheterna i att tolka benämningar på människor 
illustreras av det finskspråkiga begreppet kainuulaiset: oftast, men inte 
alltid, uttytt som en motsvarighet till ”kväner”.
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H OKTOHKR 1001

Historiska dokument 
kan avgöra rättstvist
Samerna riskerar att förlora markrättigheter till kvänerna

Kvänema vill ha tillbaka mark
uriprunmlH-lolkmn*.

11 tj:t!r nurk 
vnml 101*1 wn sameni 
och vill hk llllhako mai

Figur 6. Norrländska 
Socialdemokraten 18 okto
ber 2001.

För invånarna i Kemi och Torne älvdalar är 
Kainuu endast det svenska Norrbotten längs 
nedre loppet av Kalix älv (fi. Kainuunjoki) och 
kainuulaiset människorna i detta område, men 
det finns också många uppgifter om att begrep
pet i äldre tid hänfört sig till Österbotten; ett 
område som inte bara har en latiniserad benäm
ning, Kajane eller Kajana, men också en rysk, 
Kajanskaja zemlja, ”Kajanska landet” i en upp
gift från 1496. Begreppet har ryska motsvarighe
ter som öknamn för bland andra vepser och 
karelare.59 Vad kainuulaiset, kvänerna eller kaja- 
nerna, kajvåny etc. ursprungligen varit för män
niskor är ingen lätt fråga att försöka svara på när 
man är hänvisad till sådana uppgifter. Vilka 
källor ska man ”egentligen” utgå ifrån?

Uppgifter från gamla dokument som dessa 
måste tolkas med tillvaratagande av de metoder 
och procedurer för tolkning som har utarbetats 
under mer än hundra års forskande - allt detta för 

att det ska vara möjligt att kunna skilja säkrare historiska uppgifter från mer 
tvivelaktiga eller rentav lögnaktiga sådana, och rena påhitt. Framvaskandet 
av historisk information måste till exempel inkludera vad man i övrigt kän
ner till om de kulturella, administrativa och politiska sammanhang i den tid 
då uppgifterna skrevs ned. I det professionella arbetet med gamla dokument 
är man också - och detta är inte mindre viktigt - uppmärksam på förhållan
den som verkar styrande på forskares tolkning av källorna.

Utan allt detta uppstår missförstånd eller anklagelser för okunnighet, 
tendentiösa tolkningar, läsning av dokumenten såsom fan läser Bibeln, eller 
kanske till och med anklagelser för ren historieförfalskning. Det är lätt att 
underskatta svårigheterna. Det finns en vaghet i de gamla skrivna källorna 
och det arkeologiska materialet. Är polariserade tolkningar de enda möjliga?

Anklagelser för historieförfalskning
”Suonttavaara lappby”, som jag började denna bok med att berätta om, är 
ett begrepp som hämtats från 1500-, 1600- och 1700-talens kamerala käll
material från Torne lappmark och det avsåg en av samebyarna.
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Benämningen uppvisar olika varianter i belägg från 1550- och 1560-talen 
(Ingeres Lappebye, Ingrit kile, Ingredsby, Ingritt By60 etc.). På skattlanden 
i sådana ”lappbyar” kom efterhand många nybyggen att etableras enligt 
förlopp som främst studerats av kulturgeografen Nils Arell.61 Distinktionen 
mellan lappar och nybyggare var vid denna tid främst språklig och närings- 
mässig. Förändringar i identitet kunde emellertid ske under loppet av en 
livstid62 i denna miljö, något som knappast är förvånande i glest befolkade 
områden.

Vagheten i källmaterialet är av betydelse för Suonttavaara lappby. Före
trädarna för ”lappbyn” hävdar nämligen att de, som ättlingar till de första 
nybyggarna i området, borde ha lika rätt till mark, vatten, jakt och fiske 
som samerna. De arbetar med att dokumentera hur just jakt, fiske och vild- 
rensjakt ingått i förfädernas ekonomi.63

Den tolkning som kväner gjort ifråga om begreppet ”Suonttavaara lapp
by” har givetvis inte passerat obemärkt,64 ej heller det politiska bruket av 
benämningen ”kväner” i Karesuando-området och i Nordnorge.65 Det är 
svårt för den som är kritisk att i alla led bemöta kvänrörelsens teorier om 
kvänernas ursprung och rättigheter, då dessa inte har publicerats; de presen
teras i media på ett sätt som för tankarna till lobbygruppers arbetssätt. I 
debatten är det för övrigt lätt att finna exempel på partisk logik: att om teori 
A brister i någon detalj ”måste” teori B, den egna ståndpunkten, vara rätt!

Kvänforskaren Niilo Tervos66 uttalanden, enligt vilka kvänerna var 
ursprungsbefolkningen i norr, har emellertid fått mothugg och det ställs 
krav på bevisning {Fig. 3, Fig. 7). Arkeologiskt och historiskt källmaterial 
blir argument.

Per Guttorm Kvenangen påpekar i en artikel i Samefolket67 bland 
annat, att förhållandet att ordet ”renlappar” saknas under 1500- och 
1600-talen knappast kan tas som bevis för icke-närvaro av samer. Han 
refererar sedan till en del gamla påståenden om hur samerna kan räkna 
anor till Komsakulturen cirka 9 000 år f.Kr. Han noterar vidare hur den 
romerske historieskrivaren Tacitus 98 e.Kr. skrev om Fenni (uttolkat som 
samer) för att sedan glida över till Ottar vid 800-talets slut och dennes 
berättelser om finner. Kvenangen berättar sedan om birkarlarna och kny
ter an till påståendet att kvänerna funnits i Tornedalen sedan 800-talet för 
att sedan komma in på det samiska fångstsamhället och siida-systemet; en 
tes om det samiska fångstsamhällets övergång till rennomadismen under 
1500- och 1600-talen, lappmarkskolonisationen och den så kallade lapp- 
kodicillen av 1751 där den lokala befolkningens ställning behandlades i

Måste visa att de är en 
ursprungsbefolkning
KIRUNA. Kvänerna behöver 
inte ha varit först I området 
för att få status som 
ursprungsbefolkning. 
Viktigare är om gruppen 
bevarat vissa särdrag.
Birgitta Hansson, de
partementsråd på 
jordbruksdeperte- 
mentet, förklarar

-Det år viktigt att 
gruppen fanns i om
rådet innan nuvaran
de gränser för Sveri
ge drogs upp Grup
pen ska också helt el
ler delvis ha bevarat 
kulturella, ekono 
miska och sociala 
särdrag. Då kan den 
betraktas som ett ur- 
sprungsfolk

AR MINORITET
I dag har torneda- 

lin garna en ställning 
som nationell mino
ritet i Sverige. Grup
pen tillerkänns sär
skilda rättigheter 
bland annat vad gäller språket 
mean kieli, tomedalsfinska.

Det är dock endast samerna 
i området som har ställning som

ursprungsbefolkning Att ren sk tv 
tande samer har en särskild rät
tighet till jakt och fiske hanger 
samman med att deras yrke är en 
traditionell samisk nänng. Jakten 
och fisket riknas in i den traditio
nella näringen.

Staffan Niilimaa och Bror 
Niva samlar material till en 
bok som ska lyfta fram 
kvänernas historia I Karesu
ando med omnejd. “Dan 
kommer nog att fé upp 
ögonen på folk och reta en 
del*, säger Bror Niva.

-Kan kvänerna visa 
att de har urminnes 
hävd till jakt och fis
ke kan även de få så
dan rått, säger Bir
gitta Hansson Men 
de som räknar sig 
som kväner är knap
past de enda som an
ser sig bestulna på 
jakt- och fiskemöj
ligheter Samma 
känsla finns ju hos 
många av de samer 
som inte år medlem
mar i samebyarna, 
säger Birgitta Hans

-Kvänerna får för
söka visa att de verk
ligen är en ur
sprungsbefolkning. 

Sedan får riksdagen bedöma sa
ken, säger Birgitta Hansson.

PETUI PÄÄJÄRVI

Figur 7. Norrländska Socialdemokraten 
19 februari 2002.
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samband med gränsdragningen mellan Sverige och Norge-Danmark. 
Kvenangen uppehåller sig sedan vid staternas relation till samerna fram till 
1800-talets slut och - slutligen - samernas rättskamp och ILO 169.

Framställningen är schematiskt linjär och knappast i takt med den 
aktuella forskningen, en närmare kritik skulle ta stort utrymme. Idag är det, 
till exempel, ingen stenåldersforskare som ställer upp på tanken att samer
na är Komsakulturens (8 000-7000 f.Kr.) sentida ättlingar. Begreppet som 
sådant är under avveckling.68

Också historikern Lennart Lundmark69 har kommenterat kvänernas 
utspel i tidskriften Samefolket. Han påpekar att FN-organet ILO inte fixerar 
ett folks status utifrån frågan ”vem som var först” utan definierar 
ursprungsbefolkningar som de 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. 
Han framhåller också att det inte räcker med att härstamma från dem som 
bebodde landet innan en stat tog kontroll. Konventionens första artikel slår 
nämligen fast att den enbart gäller ”stamfolk” (tribal peoples) ”vilkas 
sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden skiljer dem från andra 
grupper av den nationella gemenskapen”.

Lundmark framhåller också att Tornedalsfinnarna har en språklig särart 
och därmed sammanhängande kulturella skillnader, men noterar också att 
de inte skiljer sig i ekonomiskt hänseende från dem som bor i andra norr
ländska älvdalar. ”De kan bara göra anspråk på språkliga särrättigheter, 
något som de gjort och också till stora delar fått. Någon urbefolkning i 
ILO:s mening kan de aldrig bli.” Lundmark påpekar, avslutningsvis, att 
konventionen kräver en kulturell, ekonomisk och språklig egenart som just 
är knutna till rättigheterna, en speciell form för markanvändning - krav som 
svarar mot samernas renskötsel.

Att just samerna, kanske främst de renskötande, är den nutida grupp i 
Nordskandinavien som bäst lever upp till konventionens statuter, om nu en 
sådan distinktion nödvändigtvis måste göras70, råder det knappast någon 
tvekan om. De språkliga förhållandena, däribland de många ortnamnen, 
talar för att ”samiskhet” har hög ålder i det nordligaste Skandinavien. Hur 
hög denna ålder är, är ovisst. Ovissheten beror bland annat på arkeologins 
svårigheter att skilja tidigt ”säkert samiskt” från annat arkeologiskt mate
rial. Även om en miljö präglas av samiska ortnamn, är det i sista hand svårt 
att visa att alla fornlämningar och fornfynd i ett givet område just är 
”samiska” även om detta idag ofta är den mer eller mindre självklara
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förstahands-hypotesen. Det finns, som senare kommer att framgå, vansklig
heter i att tala om exempelvis bronsålderslämningar i samiskt område som 
”samiska”.

De icke-samiska gruppernas närvaro i Norrbottens kustland, de jord- 
brukskoloniserande talarna av finska och svenska, har i forskningen ännu så 
länge ”bara” gått att följa sedan medeltiden.71 Man 
kan dock tänka sig, utan att detta på något sätt är 
styrkt, att de finskspråkiga kolonisterna i Nedre 
Tornedalen slog sig ned i trakter som var kända för 
dem sedan tidigare. Bärare av fångstnäringar kan 
arkeologiskt spåras årtusenden tillbaka. Dock är det 
svårt att veta i vilken utsträckning dessa jägare talat 
andra språk än förstahandshypotesens samiska.
Men är detta med de samiska, språkliga förhål
landena det samma som att samer alltid varit en 
sammanhållen grupp, ett och samma folk, en enda 
etnisk grupp eller till och med ett slags nation?72 
Frågan kompliceras bland annat av att de språk
historiska bedömningarna rörande mycket avlägsen 
tid förr eller senare landar i de komplexa spörs
målen kring hur det arkeologiska materialets regio
nala och kronologiska variationer ska tolkas; det är 
långt ifrån självklart att varje språklig influens är 
arkeologiskt påvisbar eller omvänt.73

Det torde emellertid stå helt klart att benäm
ningen ”lappar” i de berörda områdena, däribland 
Suonttavaara, i vart fall under 1600-talet principi
ellt avsåg människor med samiska som modersmål.
Annars skulle nog inte den av kyrkoherden 
Johannes Tornæus översatta Manuale Sueticum 
(1648) fått samisk språkdräkt utan kanske över
satts till meänkieli, såvida inte de finska liturgiska 
skrifterna använts74 (Fig. 8). Men jag måste nog 
använda mig av inskränkningen ”principiellt”, 
eftersom en och samma individ kan ha varit hem
mastadd i flera språkliga och kulturella miljöer; 
kärleken är ju som bekant gränslös och har nog 
alltid varit det.

MANUALE
Lapponicum 
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Figur 8. Det samiskspråkiga titelbladet till Johannnes 
Tornæus bok Manuale Lapponicum från 1648.
Foto: Thomas Wallerström.
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Om användningar av det förflutna
Det förflutna har, på sätt som liknar de i Nordskandinavien, under histo
riens gång använts i olika syften.75 Johannes Bureus, den förste riksantikva
rien i Sverige, ålades sålunda att uppsöka ”gamble monumenter” och publi
cera dem ”wår nation till ähre och beröm".

”Fäderneslandets berömmelse”76 kom att förbli ett statligt intresse, 
ehuru inte på ett lika genomgripande sätt som långt senare i det begynnande 
1800-talets nationalstater. Det på detta sätt ”dokumenterade” förflutna 
skulle helst ha räckvidd till biblisk historia och/eller antikens mytologiska 
gestalter.77 ”Äldst är bäst”, var tanken.

Under de senaste 100-200 åren har statsintressen varit en viktig faktor 
bakom professionaliseringen av såväl arkeologin som historieämnet. Åtskil
ligt självkritiskt har skrivits om hur den egna nationen (däribland Sverige) 
legitimerats; framställts som ”självklarheter” eller som uråldriga enheter 
med en för medborgarna gemensam, unik historia och arkeologi.78 Sådana 
föreställningar har efterhand fått stor spridning från generation till genera
tion, inte minst genom skolböcker. Skillnaden mellan utbildning och inbill
ning kan vara hårfin, tillspetsat uttryckt.

En romantisk föreställningsvärld kring ”folket” och dess kultur och 
historia växte fram. Denna exponerades som ett slags skapelseberättelser 
genom symboler, museer och minnesmärken. Folkräkningen, kartan och 
museet79 blev medel för att åstadkomma den föreställning om en uråldrig 
gemenskap som nationen kom att bli - nationer att exempelvis kunna 
offra sitt liv för om så krävdes. Nationalstaten kom att framstå som 
historiens mål och mening. Mytiska gestalter och folkgrupper togs fram i 
det nationella ljuset. Monument och artefakter fick en lyskraft som tidi
gare bara helgonreliker och religiösa symboler eller monument tidigare 
hade haft.

En av arkeologins uppgifter blev att formulera berättelser med stort tids- 
djup kring arkivuppgifter och de materiella spåren - kulturarvet. Banden 
mellan nationalstat och vetenskaperna om det förflutna (arkeologi, historia) 
kom att bli ömsesidigt nyttiga: staten finansierade och forskarna ideologi- 
serade på ett sätt som studerats, i hög grad belysts och kritiserats under 
senare år.80 En engelsk historiker har uttryckt saken som så att historien är 
för nationalisten som opiumvallmon är för narkomanen: den utgör det 
råmaterial som ideologin livnär sig på. En nation utan ett ”nationellt 
förflutet” (eller ”nationell identitet”) är en begreppslig motsägelse.8! Den 
tillspetsade formuleringen kan också gälla vissa delar av arkeologin.

26 Vilka var först?



Utrymmet för alternativa berättelser om det förflutna (minoriteternas 
historia till exempel) kom att bli litet inom ramen för detta statsidealistiska 
synsätt på det förflutna. De politiskt minst inflytelserika grupperna och 
regionerna, för att inte tala om de språkligt och kulturellt mest ”avvikande” 
människorna, kom i skymundan när det förflutna nationaliserades; de kom 
att hamna utanför historien och de enande ”skapelseberättelserna”. Kultur 
och språk var - enligt idealet - desamma för alla medborgarna. Detta ledde 
till ambitioner om försvenskning, fortyskning, fortyskning etc., på bekost
nad av minoriteters språk och kultur, däribland de samiska och tornedals- 
finska eller kvänska i Nordskandinavien.

Under senare år har emellertid tidigare underprivilegierade grupper 
kommit i fokus, däribland de i norr. Nyligen har första delen till en norsk 
Samenes historie publicerats,82 en volym som i motsats till tidigare över
sikter med liknande titel inte kan sägas vara någon förenkling av ett svårt 
problemområde. Tornedalens historia har också varit föremål för ett fyra- 
bandsverk (Tornedalens historia utgivet 1991-1999) och liknande volymer 
har givits ut om de nordnorska och nordfinska kommunerna. Riktade forsk
ningsprojekt har initierats i Nordskandinavien för att fylla ut kunskaps
luckor och samtidigt försöka tillgodose människornas behov av identitet 
och förankring i det förgångna.

Om det nordligaste Skandinaviens bebyggelsearkeologi 
i koncentrat
De äldsta kända boplatslämningarna längst i Nordskandinavien är knutna 
till vattendrag och sjöar, men också till de gamla havsstränderna, idag be
lägna fjärran från de nutida till följd av strandförskjutningen. Detta område, 
som här avgränsas till det nordligaste Skandinavien, kom efterhand att befol
kas eller sporadiskt utnyttjas av människor som framskymtar i de historiska 
källorna och ortnamn under en lång rad olika benämningar: birkarlar, kva
ner, karelare, nordmenn, hälsingar, lappar, finner, tavaster, tjuder, kylfingar, 
ryssar och svenskar för att ta några av de mest kända beteckningarna.83

I ett tidsrum av ungefär 9 800 år eller mer84 är endast de två senaste 
årtusendena över huvud taget förknippade med skriftliga källor i Nord
skandinavien - och detta är högt räknat. Notiserna är nästan försumbart 
fåtaliga ännu under första årtusendet e.Kr. De ökar sedan i antal och infor
mationsvärde, mest efter cirka 1500 när vi talar om Nordskandinavien. 
Det är i detta perspektiv en mycket kort tid som det finns benämningar på
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människokollektiv att knyta till arkeologiskt källmaterial, i de vidsträckta 
områdena norr om polcirkeln och i dess närhet, de benämningar eller 
begrepp som ligger i frågor som ”Vilka var först?”.

Bland de människor som först befolkade det nordligaste Nord
skandinavien fanns, enligt nuvarande forskningsläge, sådana som slog sig ner 
i nuvarande Arjeplogsområdet omedelbart när inlandsisen försvann, för 
bortåt 10 000 år sedan. Tack vare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt85 
tycks det stå klart att de varken kommit från Sydskandinavien eller södra 
Finland, som man skulle kunna tro, utan de var snarare sena ättlingar till den 
så kallade Komsakulturens människor. Denna kultur har en lång historia i 
det subarktiska landskapet. Människorna gynnades vid denna tid av mycket 
goda naturförutsättningar, utan motsvarighet i nutida ekosystem.

Det senaste bidraget till diskussionen om kontinuitet och förändring i detta 
område har i övrigt lämnats av Ingela Bergman i en avhandling om inlandets 
fångstsamhälle(n) i Arjeplog socken och kommun. Bergman konstaterar att 
nämnda, strandbundna boplatser i inlandet som återkommande används 
under lång tid, upphörde att fungera som boplatser vid utgången av den 
romerska järnåldern, cirka 400 e.Kr. Därefter saknas nästan helt bosättnings- 
spår i dessa miljöer. Bergman tänker sig att basresursen nu inte längre är fisk, 
utan ren.86 Under 800-talet verkar ett nytt bosättningsmönster vara etablerat. 
Nu uppträder härdar i andra slags naturmiljöer. Karaktäristiskt är att de inte 
längre är strikt strandbundna. Sven-Donald Hedman har, liksom tidigare 
Kjell-Åke Aronsson, förknippat sådana icke-strandbundna härdar med 
renskötsel i förhållandevis liten skala, kombinerad med jakt och fiske. Bosätt- 
ningsmönstret äger av allt att döma kontinuitet in i den skogssamiska 
kulturen, sådan vi känner den under de allra senaste århundradena.87

Tidpunkten för den pastorala renskötselns uppkomst, det vill säga den 
som kännetecknas av att hjordarna vallas i en flyttningscykel, med räckvidd 
från skogslandet öster om Kölen till fjällen och de nordnorska fjordarna, är 
mycket omdiskuterad.88 Den tycks variera i de olika delarna av det nutida 
renskötselområdet. Den verkar vara väl etablerad under 1600- och 1700- 
talen i en del områden, men det tycks även gå att urskilja ett äldre sprid- 
ningscentrum i Lule och Pite lappmarker med angränsande delar av Norge 
där näringen kan tänkas ha uppstått under senmedeltid för att sedan öka i 
utbredning och intensitet.89 Nya, strukturellt betingade möjligheter till 
utkomst, i form av vittförgrenade nätverk för varuutbyte, har beaktats av 
samerna och omsatts till ekonomiska specialiseringar, däribland maritimt 
fiske och specialiserad renskötsel.90
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Frågan när den nordskandinaviska jordbruksbosättning som vi känner 
idag uppstod, är långt lättare att besvara än den så ofta formulerade ”När 
kom samerna?”. Bärare av nordiska och öster sjöfinska språk kan följas, 
bland annat genom ortnamnen, och ortnamn kan i sin tur knytas till arkeo
logiska eller andra data som rör bebyggelse och annan aktivitet.

Kronologin för jordbrukskolonisation är olika i Nordnorge och vid 
Bottenviken. Över huvud taget kan man vid tiden cirka 200-600 e.Kr. iaktta 
en alltmer konsoliderad jordbruksekonomi och ökad social differentiering 
vid Atlantkusten, upp till Sør-Troms och till Ångermanland vid Bottenhavet 
i öst. I övrigt fanns det fångstkulturer i Nordskandinavien. Medan Nord
norge uppvisar centrumbildningar redan under yngre järnålder, ofta omta
lade som hövdingasäten förknippade med fiske, boskapsskötsel, jordbruk 
och ekonomiska förbindelser med samerna, är jordbrukets historia vid 
Bottenviken långt kortare.91

I Norrbotten92 kan jordbruksbosättning påvisas i Torneälvens nedre lopp 
först efter 1000- eller 1100-talet (Pello var den nordligaste skattlagda byn år 
1543). I Lule älvdals mynning verkar den ha uppstått något senare, under 
1100- eller 1200-talet, medan den i Piteälvens mynningsområde kan förknip
pas med en i historiska källor omtalad kolonisation under 1300-talet. Denna 
har planerats och iscensatts av en till Mälardalen knuten aristokrat som följt 
ett mönster välkänt i det samtida Europa. 1300-talsetableringen kan också 
förknippas med sockenbildning, genom den från Uppsala utgående 
stiftsorganisationen, och med kunglig maktutövning med Mälardalen 
(Stockholm) som bas. Med en viss förenkling kan man tala om denna, till sitt 
kvantitativa mått svårbedömda, uppodling av landskapet som ägt bestånd in 
i vår tid, som ”svensk kolonisation” till skillnad från de tidigare ”finska 
kolonisationer” som lever kvar i Tornedalen (jag har svårt att hitta bättre 
benämningar).

Nämnda svenskspråkiga kolonisation kom, av tillgängliga data att 
döma, att överflygla en tidigare finskspråkig i Luledalen, vilken kan antas 
vara en expansion från Tornedalen, vilken i sin tur leder till ett ursprung i 
Övre Satakunta, Tavastland och Karelen. Det finskspråkiga kolonisations
området ingick i ett ej närmare avgränsbart område som under medeltiden 
kallats Kvänland, på finska Kainuu och i ryska dokument ”De svenska 
kajanernas land”. Även i Piteälvens mynningsområde finns tecken på att det 
funnits en icke-stationär, finsk jordbruksbosättning som i sin ekonomi skiljt 
sig från den svenska 1300-talskolonisationens.

Finskspråkigheten tycks, i övrigt, haft större utbredning i Norrbottens
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kustland än den under 1700-talet välkända utbredningen, då det gick en 
språkgräns mellan de kustnära byarna Sangis och Säivis. Namnbeläggen 
utanför nämnda område från i synnerhet 1500-talet är få, men anses säkra. 
Men också gamla samiska ortnamn är kända vid västra Bottenvikskusten, 
förutom de nordiska.93 Den kven-bosättning som kan spåras i Nordnorge 
sedan i varje fall 1500-talet, anses ha ett ursprung i Norrbottens finsksprå
kiga områden.94

Vid den nordnorska Atlantkusten, där relationen mellan norrön och 
samisk bosättning systematiskt har studerats under lång tid, har man tyckt 
sig kunna urskilja en etniskt betingad gräns vid fjordarna, vilken börjar 
lösas upp under 1200-talet.95 Mycket av den materiella kulturen knyter an 
till sydligare områden och den kan sägas vara den då nordligaste utlöparen 
av den så kallat ”germanska” kulturen,96 medan fångstkulturer är svårare 
att urskilja arkeologiskt under tiden från cirka år 200-300 till cirka 
800-900 e.Kr. än före och efter detta intervall.97

Underlaget för denna bebyggelsehistoriska skiss är främst arkeologiska 
undersökningar och studiet av historiska källor, ortnamn och nya rön om 
vegetationens historiska utveckling i samspel med människan. Relevanta 
norska, ryska, finska och svenska medeltida samhällsförhållanden har också 
beaktats. Bilden kan emellertid förändras genom kommande utgrävningar 
och nya metoder att utvinna information ur källmaterialet, kanske också 
genom förändrad teoribildning.

Det finns kunskapsluckor, inte minst beträffande det första årtusendet 
e.Kr. som rör den föga utforskade järnålderns aktiviteter vid västra 
Bottenvikskusten. Hur är den relaterad till den medeltida jordbrukskolonisa- 
tionen - är det fråga om ett ”försvinnande” av bosättning när nykomlingar 
dök upp, eller var kustområdet då sedan länge outnyttjat? Eller var jord
brukskulturens människor i betydande utsträckning barn till individer som 
brukat uppehålla sig här tidigare, människor som talat samiska eller finska, 
vilka efterhand (med eller utan språkbyte) gick in i en annan ekonomi? I 
vilken omfattning förekom bärare av jordbrukskulturer vid Bottenviken även 
som jägare i inlandet? Ingen vet. Det finns fler frågor att formulera.

Varför slingrar sig arkeologerna? Om bokens fortsättning
Arkeologer kan idag, till skillnad från vissa kollegor av äldre generationer, 
tyckas slingra sig inför till synes enkla frågor formulerade som ”Vilka var 
först - vi eller dom?”. ”Vi” kan vara samer men kan också vara kväner.
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Det är förklarligt. Den som uttalar sig sitter i en veritabel rävsax av 
svårigheter:

• ett historisk-arkeologiskt metodologiskt problem: att försöka identifiera 
etniska grupper i materialet. De ”kulturer” som det står att läsa om i 
böcker om förhistorisk tid är inte speglingar av en egentlig social verk
lighet - de är i stället samlingsbegrepp för regionala mönster av arte
fakter, stilar och fornlämningar.98

• ett källkritiskt problem: att oberoende av ovidkommande förhållanden i 
forskarens samtid tolka det arkeologiska källmaterialet och benäm
ningar på folkgrupper i de sammanhang i vilka de ursprungligen har 
ingått. Man försöker undvika anakronistiska resonemang inom den 
historiska arkeologin.

• ett etiskt problem: ”Vilka var först”-frågeställningar. Dylik tillämpning 
av arkeologin blev grundligt komprometterad genom nazi-Tysklands 
arkeologi,99 vilket minskar entusiasmen för frågan.

• ett kunskapsteoretiskt problem: giltigheten i metoder, förekommande 
samhällsteorier och kunskapsteori ställs på sin spets; vad kan man egent
ligen veta?

• ett problem med ställningstagande: vilka krav ska rimligen ställas på den 
argumentation där källmaterialet tas i bruk för lösning av politiska 
konflikter kring ”Vilka var först”-frågeställningar? Vem eller vilka ska 
"egentligen” ha mandat att fälla avgöranden? På vilka grunder? Vem är, 
eller kan vara, objektiv?

Problemen hopar sig.
Närmast ska vi bekanta oss lite med fundament i den historisk-arkeolo- 

giska kunskapsuppbyggnaden - hur vet man? Därefter behandlas ett i 
sammanhanget mycket viktigt källkritisk problem (Kapitel 4) och frågor 
kring själva frågeställningen ”Vilka var först?” (Kapitel 5). Dessa kapitel 
övergår sedan i funderingar kring bland annat ”Vad orsakar forskarnas 
frågor?”, frågor som är på gränsen till det ovetbara (Kapitel 6).
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Kapitel 3

Hur vet man? Om historisk- 
arkeologisk kunskapsuppbyggnad

Frågeställningen ”Vilka var först?” baseras på en förväntan om ett svar med 
vetenskaplig tyngd. Detta är ett kapitel om historisk-arkeologisk kunskaps
produktion, i synnerhet om dess begränsningar.

Det krävs källmaterial, accepterade metoder, teori och en hel del argu
menterande innan det eventuellt kan visas att ord för mänskliga kollektiv i 
gamla skriftliga källor (som ”skridfinnar”) faktiskt har avsett etniska grup
per och inte vilken anhopning av människor som helst. Sedan anmäler sig 
kanske nästa problem: finns det nutida ”arvtagare”? Kan det finnas såda
na? Är dessa i så fall en tydlig gruppering idag?

Det finns ”bra” och ”dålig” historisk arkeologi kring skriftliga uppgifter 
om mänskliga kollektiv. Ingen nu levande, kämpande, folkgrupp är i det 
långa loppet hjälpt av dålig forskning - förr eller senare avslöjas de svaga 
argumenten till följd av att materialet hela tiden växer i omfång, metoderna 
blir bättre och de utomvetenskapliga förutsättningarna för tolkningen 
belyses.

Ett dilemma
Forskare har, som tidigare påpekats, i allmänhet givit upp den gamla tanken 
att det ska vara möjligt att uppnå för alla tider giltiga ”sanningar”. Vad som 
finns är hypoteser och teorier om samband som ständigt ska kunna utma
nas och förbättras eller prövas på ett växande källmaterial eller genom nya 
metoder och förbättrad teoribildning inom samhällsforskningen (till exem
pel om etniska gruppers uppkomst).

Problem kring kunskap och sanning har uppmärksammats under senare 
år, när en kunskapsteoretisk aspekt i allt högre grad har lagts på arkeologin. 
Den kunskapsteoretiska relativismen aktualiserar frågor som: Finns det 
något som är absolut sant? Den hävdar att det faktiskt kan finnas två olika, 
lika välgrundade hypoteser, och att det egentligen inte kan bestämmas vil
ken som är bäst. De engelska arkeologerna Michael Shanks och Christopher 
Tilley100 drev i boken Re-constructing archaeology. Theory and Practice den 
på sin tid så provocerande tesen, att valet av en hypotes framför en annan
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snarare beror på betraktaren och de dominerande tankeströmningarna i 
dennes tid än på källmaterialets begränsningar.

Detta kan exempelvis betyda att forskare som under årens lopp tagit 
fram och tolkat det arkeologiska och det tidiga, historiska materialet från 
Nordskandinavien har påverkats av nationalistiska betraktelsesätt, vilket 
har inneburit ett ”osynliggörande” av samerna i det arkeologiska materia
let101 - en kritik som kan gälla forskning kring alla grupper som varit 
föremål för fornorskning, försvenskning, fortyskning, fortyskning etc. Det 
finns alltid perspektiv med i bilden, synsätt som ligger till grund för forska
rens ämnesval, problemformulering och tolkningsramar. Det finns en risk 
att det ställs frågor som har mer med forskarens samtid att göra, än de 
sedan länge döda människornas verklighet, och att källmaterialet tolkas i 
enlighet med denna egna, tidsbundna referensram.

Men är det då så, såsom ibland påstås, att en relativism skulle kunna 
öppna för befästanden av den egna gruppen på bekostnad av andra? Och 
vad är egentligen subjektivism? Beskyllningar för subjektivism ligger ju i 
luften när tolkning står mot tolkning.

Relativism är emellertid inte, som man kanske skulle kunna få för sig, 
det samma som extrem subjektivism, ett ”tyckande” med obefintligt eller 
svagt stöd i källmaterialet. Slagordet102 ”anything goes" har alltför ofta 
vantolkats. En extremt relativistisk syn på arkeologin är nämligen att för
neka möjligheten att arkeologin kan ge något vetande om det förgångna, 
medan den som resonerar subjektivt i stället gör anspråk på att öka kunska
pen - resonemang tillförs element som inte hör hemma i sammanhanget, 
grundlösa fantasier och önsketänkanden.103 Den relativistiske forskaren är 
väl medveten om vilka förhållanden som påverkar forskningsresultaten och 
försöker göra detta tydligt för sig själv och andra.

Den av kunskapsteoretisk relativism dedikerade forskaren är väl med
veten om att allt som sägs om det förgångna är så påverkat av teorier (teori- 
impregnerat) att man inte kan tala om ”objektiv kunskap”. Det kan vara 
svårt att säga huruvida en teori är mer ofärgad av sin forskare än någon 
annan. Vad som däremot ofta kan sägas, i valet mellan två teorier, är att 
någondera av dem tycks vara bättre förankrad i källmaterial och en av 
många forskare accepterad tolkning av källorna.

Men inte heller detta är nödvändigtvis ett ”framtidssäkert” val mellan 
olika tolkningsalternativ, eftersom hela forskarsamhällen kan vara påver
kade av fenomen som tidsanda, auktoriteter eller kulturspecifika uppfatt
ningar om vad som är ”självklart”; utgångspunkter som ingen ifrågasätter
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och därför inte behöver bevisas. Arkeologen ställer frågor utifrån sin egen 
tid och kultur.

Relativism är, eller kan vara, en ibland frustrerande medvetenhet om 
gränserna för vad vi kan veta. Det är också insikten att forskarens syn på 
världen och det förgångna påverkas av den position man som individ befin
ner sig i.

Om "god" och "dålig" arkeologi
De mer solida påståendena, de goda hypoteserna eller teorierna om män
niskorna i förgången tid, skiljer sig från tyckande, genom att de är under
byggda i källmaterial och metoder för utvinnande av vetande som anses 
vara tillförlitliga. ”Tyckande” är lösa påståenden.

Det är lätt att ”tycka” om arkeologiskt material. Det arkeologiska mate
rialet är blott spår, allehanda spår av mänsklig verksamhet; människor som 
gjort sitt bästa för att överleva med utnyttjande av de resurser de känt till 
och förmått att utnyttja, människor som tillverkat saker de behövt för mate
riella och andliga behov, människor som försökt skyla sig mot väder och 
vind eller fientligt inställda makter i form av andra människor eller över
sinnliga väsen, människor som efterhand själva avlidit och vars kropp 
kanske omhändertagits av de efterlevande under mer eller mindre ritualise- 
rade former med mer eller mindre påtagliga spår för arkeologerna att upp
täcka, dokumentera och försöka tolka. I allt högre grad tas naturvetenskap
liga metoder i bruk för datering eller studium av människans miljö och 
miljöpåverkan. Fantasi och inlevelseförmåga är arbetsverktyg. Vad är det 
egentligen för slags samhälle och kultur som fynd och observationer repre
senterar?

Det är främst frågor kring representativitet och tolkning som föranleder 
oenighet bland arkeologer. Representativitetsproblemet är det mindre av 
dessa, eftersom det arkeologiska källmaterialet ständigt växer, allt fler 
undersökningar görs i tidigare föga studerade områden vilket ger möjlighet 
till komplettering, korrigering och kontroll av tidigare resultat.

Men det är värre med tolkningarna, eftersom det är så svårt för forska
ren att frigöra sig från sin egen, högst kulturspecifika bild om vad som är 
”mänskligt” och ”tänkbart mänskligt beteende”. Tyvärr är det arkeologiska 
materialet mångtydigt, i likhet med många skriftliga källor, och det upplevs 
ofta som otillräckligt i förhållande till ställda frågor. Tolkningen är nog den 
del av arkeologens arbete som har det kortaste bäst-före-datumet.
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Ändå kan ”god” arkeologi någorlunda väl skiljas från ”dålig” arkeologi 
genom vissa kännetecken, som jag tror kan accepteras av det stora fler
talet forskare, kriterier som också kan gälla historieämnet och kulturveten
skaper i övrigt. Jag menar således, i linje med Welinders karaktäristik,104 
att:

• ”God” arkeologi följer, när det är adekvat, principerna för positivistisk 
vetenskap:105 återupprepningsbara observationer och logiskt korrekta 
resonemang. Inom arkeologin är detta oftast ett sökande efter mönster i 
det samlade materialet; hur vissa typer av kulturlämningar regelmässigt 
kan knytas till specifika miljöer och geografiska områden, eller hur tids
bestämningarna styrks och kanske förfinas genom nya fynd i daterande 
sammanhang.

• Tolkningar inom ”god” arkeologi ryms inom rimliga ramar för kultur
antropologisk och historisk erfarenhet.

• ”God” arkeologi utövas i ständig dialog med andra forskare, vad som 
kallas en fortlöpande, intersubjektiv diskussion.

• Det arkeologiska källmaterialet är hela tiden med i diskussionen inom 
”god” arkeologi. Goda tolkningar ger förståelse åt ett rikt, varierat och 
konsistent källmaterial, och omvänt.

• Inom ”god” arkeologi är människo- och samhällssynsätten etiskt för
svarbara.

Det första kriteriet är det som ligger bakom naturvetenskapernas och medi
cinens oerhörda framgångar under de senaste århundradena, och har sin 
självklara plats inom arkeologi och humaniora när det är tillämpligt. Men 
arkeologiskt vetande grundas inte enbart på hur fynd och konstruktions
rester regelmässigt uppträder i tid och rum med ett urverks precision. Sådan 
arkeologi tenderar att handla om arkeologiskt material, snarare än män
niskorna i det förgångna.

Arkeologi är en tolkande vetenskap, något som kommer till uttryck i de 
andra och fjärde kriterierna. Det finns inga principer för tolkning inom 
arkeologi (och humaniora) av samma dignitet och allmängiltighet som 
naturvetenskapernas principer för observationer och experiment, vilka ska 
kunna upprepas med samma resultat oberoende av vem som utför dem och 
observerar resultatet. De tredje och femte kriterierna är därigenom av av
görande betydelse: att de resultat som läggs fram ständigt kan bli till före
mål för kritisk prövning.
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Dock är ”god etik” lika lite som ”sanning” något entydigt begrepp. Vad 
är det etiskt korrekta, att rädda barnets eller mammans liv vid förlossning
en? Det finns inget givet svar. Vad man kan göra är att, efter förmåga, 
reflektera över sitt ställningstagande.

Elementär historisk källkritik
Alltför ofta har forskare tyckt sig få stöd för vagt underbyggda hypoteser, 
grundade på skriftliga uppgifter, med hjälp av ett lika vagt och svårtolkat 
arkeologiskt källmaterial. Men summan av två osanningar eller halvsan
ningar är, som jag tidigare påpekat, ingen sanning - forskaren står där allt
jämt med en vagt underbyggd hypotes att pröva och utmana, kanske med 
en politiskt användbar halvsanning.

Källkritik är avgörande för bedömning av de historiska källorna.106 En 
bedömning görs med avseende på:
a) källans närhet till den situation vi är intresserade av;
b) huruvida källans upphovsman har möjligheter och motiv att lämna en 

sannfärdig berättelse;
c) huruvida möjlighet föreligger till kontroll genom andra, samtida vittnes

uppgifter;
d) huruvida källans upplysningar är i överensstämmelse med vad som kan 

uppfattas som oberoende upplysningar, i praktiken våra tolkningar av 
andra källor.

Detta betyder att samtida uppgifter är att föredra framför senare, och att för- 
stahandsuppgifter har företräde i förhållande till andrahandsupplysningar. 
Vidare måste graden av oavhängighet mellan de olika källorna värderas. 
Även upphovsmannens personliga förutsättningar måste vägas in i bedöm
ningen: hans eller hennes motiv, möjlighet och vilja att framställa sanningen.

Uppgifter som har kunnat kontrolleras genom andra, samtidiga och 
oberoende vittnesmål är också att sätta i första rummet. Man måste också, 
till syvende och sist, försöka bedöma huruvida det som berättas är i överens
stämmelse med tidens verklighetsuppfattning och väletablerade historiska 
teorier. Men från denna sista punkt måste man kunna göra avsteg - kun- 
skapsbyggandets uppgift är ju inte primärt att bekräfta väletablerade histo
riska teorier.

För den nordskandinaviska medeltidens vidkommande finns inte 
mycket utrymme för källkritik enligt dessa linjer, det finns helt enkelt för lite
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av olika data att konfrontera. Det blir därför nödvändigt att försöka göra 
en bedömning av källvärdet på andra grunder.

Bokens fortsättning
För arkeologin finns det många begränsningar och som i möjligaste mån 
uppmärksammas bland forskarna. Problemet kring gränserna för ”det vet- 
bara är nog större inom den del av historieämnet som rör tider med få och 
svårtolkade uppgifter, det vill säga i situationer som den vi känner från 
Nordskandinavien. Arkeologins material blir ständigt större genom nya 
undersökningar vilket - i vart fall i teorin - underlättar integration av skrift
ligt och arkeologiskt källmaterial. Dock krävs en vaken blick för de olika 
källmaterialens svagheter.

Ett alltför förbisett problem är att forskarna i alltför hög grad har för
summat att ställa kritiska frågor om vad som egentligen döljer sig bakom 
källskrifternas namn på människokollektiv - utgångspunkten har varit att 
de varit konstanta till sin innebörd och generellt avsett någon form av själv
upplevd gruppering: nation, stam eller etnisk grupp.

Resultatet blir, som vi snart ska se, vad den tyske filosofen Hans-Georg 
Gadamer i sitt klassiska verk Wahrheit und Methode från 1960 kallade 
horisont-sammansmältning: en sammansmältning av den studerade verk
lighetens kontext med den sentida forskarens/uttolkarens.107 Fenomenet 
fusion of horizons är väl uppmärksammat och kommenterat inom kun- 
skapssociologin, och numera även för den nordiska arkeologins vidkom
mande.108

Man måste försöka se fenomen som etnicitet och kategorisering av 
människor i sitt tidssammanhang, och tolka källmaterialet utifrån dess 
egna, tidsbundna, kulturella, historiska och sociala förutsättningar. Detta 
är att vara uppmärksam på förlegade perspektiv som har mer att göra med 
forskarnas tid, uppdragsgivare och frågande än med källmaterialet som 
sådant.

Detta är också min utgångspunkt för de följande kapitlen. Kapitel 4 är 
således en källkritik som rör utnyttjandet av gamla kollektiva benämningar 
på människor i den historiska arkeologin. Är det verkligen etniska grupper 
som omtalats? Jag visar hur gamla nationalistiska forskare förenas med av 
etnicitet intresserade kritiker i ett ointresse av att undersöka vad de tidiga 
källornas begrepp för mänskliga egentligen har avsett. Det bedrägliga i ords 
innebörd och användning berörs i slutet av nästa kapitel, trots att detta
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fenomen egentligen är rätt påtagligt i vardagen (suggererande reklam, 
glidande politisk retorik etc.). Kapitlet utmynnar i en icke-etnisk och icke
nationell, tolkning av begreppen kväner och kainuulaiset.

De följande kapitlen, Kapitel 5-6, handlar sedan om historien bakom 
frågor som ”Vilka var först?”.
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Kapitel 4

Om gamla benämningar på 
människokollektiv som 
källmaterial

Frågan ”Vilka var först” bygger på antagandet att nutida eller nära nutida 
grupper går att följa tillbaka ner i tidsdjupen; att det finns och har funnits 
ett slags odödliga ”vi” som ständigt avsatt spår som är lätta att identifiera. 
Gamla notiser som de om forna tiders finner, lappar eller kväner har inplan
teras i ett synsätt som gör dem närmast omistliga och självklara ämnen för 
forskningsinsatser eller till subjekt i populariserande översikter på samma 
sätt som till exempel ”svenskar” och ”norrmän”. Utan huvudperson, eller 
gruppidentitet, finns det synbarligen inget att berätta om det förgångna.

Namn på människokollektiv från skriftliga källor uppfattas ofta, i arkeo
logisk forskning världen över, som just etniska eller andra i nutiden identi- 
fierbara grupper vilka är möjliga att knyta an till arkeologiskt material. På 
så sätt konstrueras ibland utbredningsområden som kan markeras på nutida 
kartor utifrån arkeologiska fyndplatser.109

Notiser som dessa har, inom och utom forskarvärlden, ofta ansetts vara 
utslagsgivande, när de egentligen borde ses som ytterligare ett källmaterial 
att försöka tolka.110 Inte desto mindre står sådana uppgifter, ibland tolkade 
som etniska grupper, folkstammar eller kanske nationer, ofta i centrum för 
rivaliserande tolkningar av det förgångna.111 Detta gäller också, som vi sett, 
begrepp som kväner och äldre benämningar på samer (såsom det norska 
finner och det svenska lappar).

Det finns skäl att stanna upp vid en viktig fråga: bör etniska eller natio
nella tolkningar av sådana benämningar anses vara självklara? Det är lätt 
att ha åsikter om arkeologiskt material eller om tidiga uppgifter om grup
per som har urskiljts av gamla urkundsskribenter. De ofta kortfattade upp
lysningarna och den ibland mycket emotionella laddningen ställer stora 
krav på forskarna ifråga om källkritik och försiktighet i fråga om det arkeo
logiska materialets tolkning. Men problemen är alltför lite beaktade och i 
populära framställningar finns det över huvud taget ingen plats för dem. 
Vari består källvärdet?

Många arkeologer har, med all rätt, uttryckt stor tvekan till, eller direkt
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avvisat, tanken på en arkeologiskt bestämbar etnicitet.112 Huvudargumentet 
är att den materiella kulturen, i varje fall föremålen, snarare förenar 
etniska grupper än särskiljer dem. Det talas i stället, mer vagt, om ”kultu
rell identitet”. Ibland kan forskare ta ställning på en generell nivå, tala om 
härdar av ”samisk typ” för att sedan reservera sig i nästa andetag: den 
individ som eldat har inte nödvändigtvis varit samisk-talande, även om det 
i miljön finns gott om samiska ortnamn, rimligen av mycket hög ålder. 
Dessutom finns problem med de skriftliga källornas ord och begrepp att 
försöka bemästra.

Vad är en "etnonym"?
Jag kommer här att utnyttja begreppet ”etnonym” som nyckelord när jag 
diskuterar benämningar på folkgrupper. Vad menas med detta ord?

Med etnonym avses ord för mänskliga kollektiv. Jag har föredragit det 
av grekiskan avledda begreppet framför svenskans ”folknamn”, eftersom 
begreppet ”folk” är så mångtydigt.113 Etnonym är ett mer neutralt begrepp 
och kan lika gärna avse en etnisk grupp som något annat kollektiv. Vid 
användandet av benämningen etnonym tar man egentligen inte ställning till 
vad för slags kollektiv som avses, något som kan underförstås eller sugge
reras när man talar om ”folknamn”, om ett eller annat bestämt ”folk”.

Etnonymer kan analyseras.114 Semantiken, den ursprungligaste inne
börden, har något att berätta. De kan, vid analys av betydelseinnehållet, 
signalera något om bärarnas självuppfattning eller hur begreppen har 
myntats av utomstående, ofta på ett kränkande sätt. Etnonymer som inte är 
stigmatiserande eller förhatliga115 föredras, något som ligger bakom valet 
att kalla sig sameh hellre än ”lapp”. Inom forskningen har man, vid 
problemformuleringen, långt ifrån alltid gjort klart för sig vad förekom
mande benämningar på människokollektiv egentligen betecknar, när man 
först möter dem i källorna. Dylika innebörder är värda ett särstudium, 
eftersom den ger viss inblick i hur gruppen formerats och hur den allra 
tidigast definierats. Jag återkommer till detta nedan.

Det finns ett flertal etnonymer belagda i det nordskandinaviska skriftliga 
källmaterialet och genom ortnamn:116 kväner, hälsingar, karelare, karja
laiset, birkarlar, lappar, finner, terfinner, tjuder och ryssar och venäläinen 
(= det finska ordet för ryssar). Härutöver kan vi urskilja benämningar som 
inbördes är så nära besläktade att de måste uppfattas som ekvivalenta låne
ord i denna miljö, lappar är till exempel ett från finskan inhämtat låneord
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(lappalaiset). På likartat sätt förhåller det sig med kainuulaiset och det 
samiska gäinolatj. Också de ryska benämningarna kajany, kajvany och 
kajbany är ett slags språkliga ekvivalenter för kainuulaiset. Den samiska 
benämningen gårjel, ordet för karelare (karjalaiset på finska), är i samisk 
folktradition associerat till i små grupper uppträdande intränglingar som i 
gamla tider förföljde samerna.

Till sagornas värld hör de omdiskuterade, mytiska stallos som har för
knippats med vissa boplatslämningar i fjällen.117 1 Kemiälvens mynnings- 
områden syftar vissa finskspråkiga ortnamn till medeltida svenska och 
tyska städer - Visby, Sigtuna och Lybeck. Vid laxfisken i Torne, Kemi och 
Uleälvarnas utlopp, samt nära utloppet för Iijoki, finns några tyskinflue- 
rade ortnamn, vilka tolkats som uttryck för ett hanseatiskt nyttjande av 
laxfisket.117A

Om förhandsuppfattningar som problem
Man har alltså ofta tagit för givet att ord som kvän eller lapp i alla tider har 
haft samma innebörd, som beteckning på en folkstam, en etnisk grupp eller 
t.o.m. en nation. Detta har inte bara rört historisk forskning, utan är också 
en del i ett slags verklighetsuppfattning där just de gamla notiserna setts som 
genuint sanna och nyttiga. De har och har haft stor auktoritet, inte minst de 
senantika och medeltida anteckningarna.

Inte bara forskare har påverkats. Sentida imperialister, i vart fall de brit
tiska, hade uppfostrats i ett skolsystem med stort mått av läsning latinska och 
grekiska klassiker. Den allmänna meningen tycks i dessa kretsar ha varit att 
”it was the ancient literary texts, in fact, that best trained political man”, 
detta så sent som under 1900-talet. På så sätt kom det att bli ganska själv
klart för den klassiskt bildade elit som under 1920-talet stod inför uppgiften 
att kolonisera Tanganyika,118 att dela in de i imperiet införlivade på ett sätt 
som var brukligt i det gamla romarriket.119 Auktoriteter som Julius Caesar 
och Tacitus talade om införlivade folkgrupper som tribus, vilket bokstavligen 
betyder ”tredjedelar” (upphovet till det engelska ordet tribe, ”stam”).

Utifrån denna förhandsuppfattning delades Tanganyika in i stammar. 
Men detta var inte helt lätt, eftersom människorna här inte hade hört talas 
om sådana stammar - den sociala strukturen var en helt annan, vilket 
engelsmännen inte såg, eller kanske inte ville se. Tjänstemännen tog dock 
fasta på idén från Caesar, och lyckades till slut få till stånd ett antal stam
mar som kom att tillerkännas ett visst självstyre.
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Det är i detta fall uppenbart att dylika ”tribes” och deras benämningar 
är ohistoriska fenomen, och det finns flera liknande exempel i områden 
som lagts under skriftbaserad administration: i ett område kring Mandara- 
bergen i Kamerun och Nigeria skapades avgränsade, etniska grupper på 
administrativ väg, i en social miljö som i övrigt var kännetecknad av fler
språkighet, dialektala variationer och täta kontakter över språkgränserna. 
Dessa ”etniska grupper" kom var för sig att placeras på en karta. Anings
lösa arkeologer har sedan, i sin tur, utgått från denna gruppering och för
sökt urskilja etniskt kännetecknande artefakter på ett sätt som har paral
leller i andra områden.120

Kategorisering och gruppering av människor sker ofta utifrån betrak
tares perspektiv. Skillnaden mellan administratörers avgränsningar och de 
”avgränsades” egna uppfattningar om social tillhörighet kan ibland bli 
tydlig, särskilt i serier av folkräkningar. De bokförda människorna har från 
en tid till en annan definierat sig på ett sätt som avvikit från administra
törernas grupperingar. De bokförandes klassifikationsgrunder kan variera: 
den tyska administrationen urskiljde stammar bland bantufolken i västra 
Kamerun på ett annat sätt än den engelska som efterträdde.

Grupper har på så sätt definierats på ett sätt som knappast har en biolo
gisk kontinuitet bakåt i tiden. Till exempel är benämningen Yoruba, idag en 
betydande nigeriansk stam eller etnisk grupp, sålunda egentligen ett 1900- 
talsfenomen.121 Men även forskare har varit bidragande till förändrade 
sociala strukturer ute i världen: Jan Ovesen har berättat om hur lingvistisk 
och antropologisk forskning, tillsammans med internationell politik, reli
gion och inbördes social organisation på skilda nivåer inneburit att etniska 
identiteter uppstått i Afghanistan.122 Det kan också finnas ett gap mellan 
grupper som omtalas i skrifter och människornas egna identifikationer, ett 
fenomen kallat ”ihåliga kategorier” (hollow categories).123

Under kolonialtiden har den underkuvade befolkningen på många håll i 
världen smälts samman i några fåtaliga, breda, hierarkiskt ordnade grupper 
utan den nyansering som är självklar för de berörda.124 Sådana konstlade 
grupper har sedermera, emellanåt, förknippats med fördomsfulla bibety
delser som har att göra med ”ras”, ”folkkaraktär” etc., vilka i sin tur sedan 
bidragit till undertryckande och stereotypisering.

I och med skolutbildningen i de gamla koloniala områdena, har sedan 
de gamla kategoriseringarna i allt högre grad kommit att befästas, efter
som de tryckta texterna har sådan auktoritet att uppgifterna nästan alltid 
anses vara sanna. De många människorna fick och får lära sig, både i
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skolan och på andra sätt, vilken grupp de tillhör och vad som särskilt 
karaktäriserar denna. Synsättet är i hög grad de gamla kolonisatörernas 
och urkundsförfattarnas. Massutbildning är ett extremt kraftfullt instru
ment för spridning av dylika, manipulerade bilder av människor och deras 
förflutna. Massproducerade bilder om ”vår kultur” eller ”vårt folk” kan 
sedan ligga till grund för etniska identiteter med förmodad kontinuitet 
långt tillbaka i tiden.125 Etiketteringar som myntats av kolonisatörer, 
missionärer eller utländska forskare har efterhand ofta kommit att accep
teras som en självbenämning av de berörda - den inneboende felaktigheten 
till trots.

Mitt exempel ur Tanganyika-Tanzanias historia är ett osedvanligt tydligt 
exempel på vad man kan kalla ett ”förförståelsens problem”. Här skedde 
en, med Gadamers ord, horisontsammansmältning: en sammansmältning av 
den studerade verklighetens kontext med den sentida forskarens/uttolkarens 
samtidsförhållanden.126 Benägenheten att ta vissa förhållanden för givna 
har menligt inverkat på problemlösningens kvalitet, och att påvisa sådana 
horisontsammansmältningar är en central uppgift i all forskning kring för
gången tid.127

Inte bara 1920-talets kolonisatörer i Afrika och de sentida arkeolo
gerna i området kring Mandarabergen som jag nämnde, har gjort sådana 
misstag; förförståelsens problem är större än så, eftersom alla forsknings
insatser tar sin början i en förmodat sann eller självklar utgångspunkt - de 
fakta eller det faktum man utgår från. De uppgifter som anses vara fakta 
i sammanhang som dessa är emellertid alltid tolkade enligt en befintlig 
åskådning; en forskares människosyn och historieuppfattning, föreställ
ningar om nationers väsen, politisk åskådning och kanske även av rasism. 
Att sådana förhållanden i negativ riktning kan påverka individers syn på 
sig själv genom skolornas läroprocess är självklart. De kan också bidra till 
en mer eller mindre aggressiv politisk mobilisering. Av detta följer att fors
kare måste vara mycket försiktiga när man gör de skriftliga källornas 
etnonymer till historiens eller arkeologins subjekt, den eller de grupper 
som berättelser om det förgångna ”handlar om”.

I övrigt mönstergilla forskningsinsatser kan alltså komma in på fel spår 
på grund av att forskaren i utgångsläget inte uppmärksammar sin egen 
felsyn - en aningslöshet kring tydningen av vissa slags källuppgifter, eller 
blott okunnighet. Och detta påverkar förstås tolkningen av arkeologiskt 
material när sådant länkas till etnonymer. Grupper konstrueras och förses 
med rötter och tillskrivs en historia långt ner i tidsdjupen.
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Om etnonymer, etnicitet och "folk" i 
mellaneuropeisk historisk arkeologi
Etnonymer har alltför sällan blivit föremål för traditionell källkritisk analys 
när de har utnyttjats i forskningen kring Nordskandinavien. I den mån de 
har diskuterats, cirklar argumenten kring frågor i vad mån den ena eller den 
andra ”etniska” attribueringen av arkeologiskt källmaterial är berättigad 
eller ej; knappast etnonymernas källvärde. De gamla auktorernas notiser 
har kanske ansetts vara så oundgängliga att forskare inte riktigt velat riske
ra att de förklaras vara odugliga som källor?

När man tar del av forskning från andra områden än Nordskandinavien, 
områden som samma gamla uppgiftslämnare har berört, blir man minst sagt 
tveksam. Det finns beaktansvärda fallgropar. Ta till exempel en mening som 
”Romarna stred mot goterna”. Den kan ha betytt åtminstone fyra olika 
saker:128

• att en romersk armé stred mot en liten gotisk truppstyrka,
• att en romersk armé stred mot ett stort, gotiskt folk,
• att en gotisk armé under romersk ledning stred mot andra människor 

som kallade sig goter,
• att vandaler, heruler, langobarder med flera, under romersk ledning 

stred, mot vandaler, heruler, langobarder med flera, under gotisk ledning.

Innebörden i notiser som dessa är svår att tyda och variationsmöjligheterna 
är närmast oändliga.

En specialstudie rörande etnonymen langobarder visar, på jämförbart sätt, 
att innebörden varit olika under 500-talet, beroende på vilket område de gre
kiska, syriska eller romerska författarna skriver om.129 När langobarderna 
nämns, på tal om langobardisk närvaro i Orienten (Mesopotamien, Georgien, 
Syrien etc.), avsågs små truppstyrkor som även skulle ha kunnat definieras 
som romerska. När man talat om langobarder i nuvarande Ungern, Kroatien 
och Slovenien, var betydelsen en helt annan: då åsyftades ett bofast folk med 
soldater, kvinnor, barn, tjänare och slavar. När langobarder i Italien om
nämnts, finner man båda dessa betydelser använda huller om buller. Det är 
mycket lätt att dra missvisande slutsatser, om man inte är mycket försiktig.

De mest notoriska ansträngningarna att harmonisera etnonymer, histo
riska uppgifter och arkeologiskt material avser Mellaneuropas järnålder och 
medeltid (Fig. 9). I generationer har forskare på så sätt försökt visa hur upp
gifter om stammar och folk men också om språk, ibland även raser, har
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Figur 9. Bebodda och obebodda områden i östra Mellaneuropa cirka år 1000 e.Kr. enligt det historisk
arkeologiska forskningsläget under 1970-talet. (efter Herrmann 1984.)

De tyska benämningarna Sprewanen, Dossanen, Heveller, Polanen, Polaben och Pomoranen har 
konstruerats utifrån topografiska karakta ristika och har sekundärt blivit "etniska”. I själva verket bestod 
Polaben, Polanen och Pomoranen av mindre folkgrupper, var och en med egna benämningar.

Det minskande antalet benämningar i östlig riktning och de allt diffusare lägesangivelserna speglar de 
frankiska källförfattarnas avtagande kunskaper om etnografin i öst (Brather 2004a:66f. med anförd 
litteratur).
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hängt samman med artefaktgrupper, gravar och byggnadslämningar.130 Den 
underliggande teorin har varit att sådana källmaterial kan grupperas på ett 
överskådligt sätt, grupperingar som varit klart urskiljbara subjekt att skriva 
berättelser om.

Ett betraktande av denna, tidvis mycket politiserade forskning som lett 
fram till att stora mängder arkeologiskt material har bearbetats, ger en 
fingervisning om vad man kan vänta sig i Europas norra periferi om den 
pågående strävan att sätta etniska beteckningar på arkeologiskt material når 
längre. Ännu så länge är det här uppe förhållandevis långt mellan de arkeo
logiska fynden och grävningsplatserna, jämfört med förhållandena i 
Mellaneuropa.

Med ökad kunskap om detaljer i föremålskronologin har nämligen den 
förmodade samtidigheten mellan de skriftliga källornas folk, stammar eller 
nationer och förekommande keramikstilar, hustyper, befästningsverk och 
gravritualer visat sig vara av överskattad exakthet. Korrelationen är, i 
ljuset av förfinade naturvetenskapliga dateringsmetoder, inte så distinkt. 
Detta har underminerat gamla synsätt där man tyckte sig kunna urskilja 
allehanda folkvandringar, uppkomsten av folkgrupper (etnogenes) och 
tydliga gränsområden. Allt har i stället blivit mer diffust.131

Det har också blivit uppenbart att kvaliteten i etnografiska uppgifter om 
”folk” är beroende av avståndet mellan betraktaren och de grupper som 
beskrivits, något som knappast överraskar men ändå måste framhållas. 
Många benämningar på människokollektiv är blott och bart avledningar av 
namn på topografiska fenomen, såsom namn på vattendrag, således inte 
något som de berörda själva har identifierat som stammar, etniska grupper 
eller folk.

Till råga på allt börjar det stå klarare att etnisk identitet knappast intres
serade människorna under det första årtusendet: kategoriseringen av män
niskor byggde i stället på familjeförhållanden, ålder, släktskapsförbindelser, 
yrke och vilken herre man tjänade,132 något jag snart återkommer till. 
Variationer i det arkeologiska materialet ska då i första hand uppfattas som 
lokala speglingar av rådande ekonomiska, sociala och kulturella för
hållanden,133 som varit olikartade från område till område och av varierad 
beskaffenhet från en tid till en annan.

Det mänskliga innehållet i benämningar som langobarder, goter, galler, 
franker, sachsare, hunner, kelter, burgunder och germaner har dessutom inte 
varit stabilt, något jag tidigare påpekat. Men så har, i äldre forskning, anta
gits vara fallet. Där har sådana begrepp inordnats i nationella mytologier,
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något som för övrigt i hög grad också galler begreppet ”vikingar”, ett 
begrepp som döljer en stor kulturell och regional mångfald.134

Allt detta ställer krav på användaren av dessa uppgifter: att man som fors
kare noga gör klart för sig vad som i enskilda fall varit konstituerande för 
egenskaperna ”langobardiskhet”, ”gotiskhet”, ”galliskhet”, ”frankiskhet” 
etc. Vad har urkundsförfattaren ifråga egentligen menat? Vilken kategorise
ringsgrund är det fråga om? Vad är det som säger att uppgifter om kväner, 
lappar eller finner i Nordskandinavien har större grad av entydighet och 
motsvarigheter i arkeologin än de som har kunnat studeras genom ett långt 
rikare, skriftligt och arkeologiskt, källmaterial i andra delar av Europa?

Etnicitet i modern, socialantropologisk bemärkelse kan knappast vara en 
förstahandstolkning, milt uttryckt. Grekiska och romerska källskriftsförfat- 
tare, som det här till viss del är fråga om, har tematiserat motsättningen mel
lan den egna världen och en ”icke-grekisk” eller ”icke-romersk” barbarvärld. 
Om de närbelägna folken var halvciviliserade var de längre bort boende ännu 
mindre civiliserade.135 Detta har satt sin prägel på de etnografiska beskriv
ningarna. Till yttermera visso klassificerades människor utifrån geografiska, 
klimatologiska och kulturella faktorer. Benämningarna markerade politiska, 
kulturella, sociala, militära eller geografiska skillnader - inte de berördas 
egna identifikationer. Etnonymerna kan därmed inte utan vidare anses svara 
mot dagens etniska grupper eller nationalstater som tagit upp de gamla 
benämningarna och gjort dem till sina i konstruerade föreställningar om ett 
gemensamt historisk förflutet, och i förlängningen en gemensam arkeologi.

Det finns dock exempel på påtagliga historisk-arkeologiska korrela
tioner och kontraster av sådant slag, så som arkeologen Frank Siegmund 
konstaterade beträffande sachsare, alemanner och franker under tiden runt 
år 400-700, eller som Mats Roslund iakttog ifråga om så kallad östersjö- 
keramik i tidigmedeltida städer i Sverige.136 Utgångspunkten har då - inled
ningsvis - varit att fråga huruvida dylika korrelationer och kontraster finns, 
i stället för att ta detta för givet i utgångsläget (i förhandsuppfattningen).

Det verkar intressant att titta på etnonymer som fenomen. Hur uppstår 
de egentligen? Hur kan det komma sig att de förändras? Vilka innebörder 
har de, om de nu inte alltid säkert är etniska eller nationella?

Hur uppstår etnonymer, egentligen?
Den franske socialantropologen Claude Lévi-Strauss visade i ett berömt 
arbete, Det vilda tänkandet (1971, urspr. 1962) att ett klassificerande är
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allmänmänskligt.137 Behovet att införa särskiljande distinktioner är ett av de 
mest grundläggande för alla människor i alla samhällen; distinktioner och 
kategoriseringar behövs för tankar och kommunikation ”Man klassificerar 
som man kan. Men man klassificerar.” är andemeningen.

Det klassificerande som Lévi-Strauss talade om tycks vara ett för alla 
kulturer gemensamt drag; det må vara nyttigheter man kan äta eller bruka 
på annat sätt, men det kan också röra sig om visuella intryck av olika slag. 
Etnonymer är, som vi sett, uttryck för klassificerande av människokollektiv. 
Grunden för klassifikationen är kulturellt bestämd och inte alltid så för
ståelig för utomstående. Mot denna bakgrund är det rimligt att tänka sig att 
andra klassifikationer för människor än så kallat etniska eller nationella har 
kommit in i urkunder för att sedan - utan föregående kritisk prövning - 
uppfattas som något helt annat av forskarna.

Redan genom mina, inte särskilt systematiska, litteraturstudier har jag 
funnit flera möjliga grunder för namngivning av mänskliga kollektiv:138

• Självbenämningar, vilka genomgående, ifråga om det semantiska inne
hållet, tycks vara ett ord som betyder ”människa”, ”folk” eller ”stam
medlem” i så kallade primitiva eller traditionella samhällen. Den egna livs
formen uppfattas som den för människan naturliga organisationsformen 
eller sättet att leva, något som gör att andra levnadssätt framstår som 
besynnerliga eller onaturliga och att en självbenämning kännetecknas av 
denna ”in-grupp-innebörd”. Detta tycks vara allmänmänskligt.

• Pejorativa benämningar på folkgrupper, som har en nedsättande, kränk
ande innebörd. De har myntats av något grannfolk eller av invandrande 
kolonisatörer.139

När det sker ett möte mellan olika kulturer, något som kan innebära ett hot 
mot den egna verklighetsuppfattningen, reagerar gruppen ofta genom att 
förlöjliga, håna eller aggressivt nedvärdera den andra gruppen. Om man i 
denna situation betraktar sig som människor blir de med annorlunda livs
form i viss utsträckning ”icke-människor” och beskrives i etnocentriska 
termer som betonar omänskliga eller ”undermänskliga” drag.

Det finns en rik flora av allmänt erkända och brukade folknamn som 
myntats av erövrare, grannfolk och kolonisatörer och som har sådana nega
tiva innebörder: yoruba (ett folk i Västafrika) betyder egentligen ”lömsk” 
eller ”slug”, naga (en grupp stammar i Assam/Burma) betyder ”kal” eller
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”naken”, kafirer (bergsfolk i Hindukush) är det arabiska ordet för ”hed
ningar”. Gamla benämningar på Grönlands befolkning är heller inget 
undantag, skraellinger är liktydigt med ”svaga” eller ”fega” och eskimåer 
betyder ”de som äter rått kött”.

De finsk-ugriska folkens i skrift förekommande benämningar är oftast 
kränkande på ett eller annat sätt, medan självbenämningarna inte är det, 
något som givetvis innebär att de berörda grupperna arbetar för att få själv
benämningarna allmänt accepterade.140

• Lwsstilsbenämnmgar, en grupps modus vivendi kan ge upphov till folk
namn.

Benämningen kbazar är en sådan med innebörden ”en person som 
saknar permanent bostad”, ett i den arkeologiska litteraturen mycket 
omdiskuterat ”folk” som under 600—900-talen bebodde området mellan 
Svarta havet och Kaspiska havet i södra Ryssland för att sedan för
svinna. Det är i själva verket snarare fråga om ett konglomerat av flera 
”folk” än ett enda sådant.141 En annan sådan benämning är beduin142 
vilket egentligen betyder ”ökeninvånare”.

• Benämningar som hänför sig till administrativa förhållanden.
Det finns idag ingen given koppling mellan så kallad svensk etnicitet, 
svenskspråkighet och födsel inom det svenska statsterritoriet, något som 
i än mindre grad gällde inom statsbildningen innan nationalismens 
genombrott, med dess ideal om språklig och kulturell enhetlighet. Man 
har då kunnat betecknas som ”svensk” eller ”ryss” utan att kunna 
svenska eller ryska om man var (eller betraktats som) den svenske 
kungens eller ryske tsarens undersåte.

• Ekonomisk-funktionella benämningar.
Bland de ekonomisk-funktionella benämningarna finner vi köpmän och 
personer som vi idag skulle beteckna som representanter, det vill säga 
benämningar som hänför sig till mellanhänder i varuutbytet mellan 
befolkningen i olika områden: hanseater synes mig vara en sådan, men 
också uppbördsmän i kunglig eller annan översåtlig tjänst kan tänkas 
sortera under sådana benämningar.

• Benämningar som är avledda av traktnamn.
Jag tänker på gotlänningar, en viktig faktor i medeltidens Östersjöhandel

Om gamla benämningar på människokollektiv som källmaterial 49



och smålänningar, en benämning som uttrycker härkomst i Smålanden för 
personer från något av de genom naturförhållanden avgränsade tiotal lan
den eller landskapen i det nutida Småland (däribland Finnveden, Värend, 
Möre, Njudung, Tjust).143 Ett annat finner vi ifråga om de nordryska 
pomorerna, avlett av traktnamnet Pomor’je med innebörden ”vid havet” 
(more betyder hav på ryska). Det lär vara Vita havet som givit upphov till 
etnonymen.144

Benämningen vikingar tycks vara ett annat exempel, i varje fall om man 
litar till den uppfattning som Birgit och Peter Sawyer145 gjort till sin. De 
menar, med stöd av språkforskare,146 att innebörden ursprungligen var 
”invånare i Viken’ eller man från Viken”, det vill säga området kring 
Oslofjorden. Det skulle röra sig om förlorare i den pågående maktkampen 
i just detta område runt år 800, som valde att söka sin lycka bland saxare, 
slaver och franker i stället för att underkasta sig de ofta danska kungar 
som sökte sig en maktposition i Kattegatt och Skagerack för att kunna 
kontrollera Viken (Oslofjorden). I England kom de nordiska piraterna att 
omtalas som vikingar under 800-talet. Dessa har sedan, under inflytande 
av nationalistiska strömningar, kommit att framstå som ett folk.147

Utöver dessa kategoriseringsgrunder känner vi, från vår nutida vardag, 
sådana som hänför sig till språk, religiös identitet och etnicitet. Betydelsen av 
religiösa skiljaktigheter och framväxten av etniska identiteter är något jag 
återkommer till.

Men det finns ytterligare några förhållanden värda att beakta, på tal om 
benämningar av dessa slag, vare sig de rör grupper av människor eller 
kategorier. Jag stöder mig på socialpsykologen Richard Jenkins:

• Urskiljande av grupper och kategorier är två olika sätt att betrakta 
människor, ett där individernas eget synsätt står i centrum och ett där 
betraktarens synvinkel är avgörande. I båda fallen uppstår en osynlig 
gräns (boundary i engelskspråkig litteratur) mellan betraktare och de 
betraktade, en gräns mellan oss och dem. Att tala om ”oss” och ”dem” 
är också att samtidigt tala om en gräns.148 ”De” kan vara en annan 
grupp, men kan också vara en kategori som urskiljs.

• Kategorisering som anammats av upphovsmän till skriftliga källor är, 
av historisk erfarenhet att döma, åtminstone potentiellt, en interven
tion i de kategoriserade människornas liv. De skriftliga källorna är ofta 
ett uttryck för styrande och administration.149
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• Kategorisering är alltid ett uttryck för en åskådares synpunkt. Syn
punkterna är mer reella för den som kategoriserar än för den som blir 
kategoriserad. Det finns inget som säger att individerna i en kategori 
själva vet att de har insorterats. Förhållandet är ett annat inom till exem
pel en etnisk grupp, där det, åtminstone potentiellt, finns en inbördes upp
levd gemenskap. Såväl etniska som nationella grupper kännetecknas av en 
upplevelse av, eller föreställning om, ett gemensamt förflutet.

• Det finns ingen ömsesidighet mellan betraktaren och den individ som har 
kategoriserats. I det ögonblick en sådan kontakt uppstår, tas ett första 
steg mot att den betraktade och betraktaren inkluderas i en gruppidenti
fikation, ett visst mått av gemenskap.150

• Gruppmedlemmar betonar ofta likheter inom gruppen och gruppens 
olikhet i förhållande till ”den andra”.151 Grupper tenderar att skapa 
stereotyper, förenklade nedsättande beskrivningar rörande seder och bruk, 
levnadssätt etc.; uppfattningar om ”de andra” som tenderar att stärka en 
egen gruppidentitet. Dessa ”andra” känner sig förstås kränkta. Här har vi 
ett frö till (fortsatta) konflikter. Sådana kan sedan hållas vid liv genom 
historisk och/eller arkeologisk legitimering - påståenden om att konflik
terna har pågått i alla tider.

• Begrepp för mänskliga kollektiv, som en gång konstituerats som en 
kategori, kan så småningom bli en grupp.152 Orsaken kan vara politisk 
mobilisering, som reaktion på ett yttre tryck. Benämningen kan då börja 
avse en etnisk grupp med en upplevd gemenskap och gemensam före
ställning om ett historisk förflutet.

Glidningar kan uppstå. En från skriftliga källor uppfiskad benämning x, egent
ligen en kategori x som avser människor med viss särart i ett diffust område, 
avlägset från administrativa och politiska centra, har råkat bli allmänt känd i 
omvärlden i och med att gamla skrifter upptäcks och kopieras (publiceras).

De berörda kommer sedan att identifiera sig med denna benämning x: 
den som ju är känd i yttervärlden eller bland de lärda. Benämningen börjar 
sakteliga bli benämning på en grupp efterhand som människorna upptäck
er sin särart i förhållande till dominerande, expansiva grupper, vilka allt 
oftare gör sig påminda. Denna gruppidentifikation kan efterhand förstärkas 
under ytterligare tryck från omvärlden - människorna sluter sig samman för 
uppnående av vissa mål (som mänskliga rättigheter till exempel). Man kan 
nu börja tala om politisering av etnonymen x. Under vissa omständigheter 
kommer efterhand en etnisk grupp x bli känd även för omvärlden.
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Några slutsatser
Min sammanställning av olika klassificeringsgrunder är av betydelse för för
ståelse av etnonymer trots att den helt säkert kunnat göras mycket mer 
omfattande:

• Benämningar på mänskliga kollektiv i skriftliga källor kan inte utan 
vidare ges en etnisk innebörd, eller avse en etnisk grupp, när källorna är 
fåtaliga eller svårtolkade - innebörden i ”etnisk grupp” är, som påpe
kats, förhållandevis snäv inom socialantropologin.

• Benämningar tycks endast undantagsvis följa etniska skiljelinjer i enlig
het med den definition dessa får utifrån begreppet ”etnisk grupp”. Det 
är olämpligt att utan ingående prövning av alternativa tolkningar knyta 
arkeologiskt material till historiskt kända grupper - särskilt om 
tolkningen görs i termer av etnicitet.

• I skriftliga källor seglivade ”folknamn” är kanske inte mer informativa 
ifråga om sakupplysningar om ”främmande folk”, än de vi får fram ur 
gamla eller nya reseskildringar - ett källmaterial som kanske bäst speg
lar betraktarens kultur.153

• Om forskaren väljer att - utan närmare reflektion - analysera benäm
ningar på mänskliga kollektiv i termer av etnicitet, ligger det farligt nära 
till hands att forskaren gör källskrifternas etnocentrism till sin egen. Han 
eller hon bidrar därmed till en konservering av etnocentriska åskåd
ningar. Även medeltidens kyrkliga och världsliga dignitärer har, i likhet 
med så kallat primitiva samhällen, satt mänsklighetens gränser vid den 
egna gruppens gränser.154 Utanför denna ser de inte annat än främlingar 
- smutsiga och grova undermänniskor eller rentav icke-människor i form 
av farliga varelser.155

• Det ligger också nära till hands att källskriftsförfattarnas vaga uppgifter 
tillmäts en omotiverat stor vittnesgiltighet, till följd av att de är de enda 
tillgängliga och följaktligen ”måste” användas - med eller utan käll
kritik.

• Etnonymer med innebörder som ”människor”, ”stammedlem” eller lik
nande, det vill säga begrepp som manifesterar en ”vi-känsla” gentemot 
andra grupper, kan vara gamla benämningar på etniska grupper.156

Den sammanställning av olika slags klassifikationsgrunder för etnonymer 
som här presenteras (och som knappast är komplett eller den enda möjliga) 
kan appliceras på nordskandinaviska uppgifter:
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Exempel på en självbenämning finner vi förstås i sameb medan ”lapp” 
och begreppet ”kven” i Nordnorge uppfattats som kränkande. Begreppet 
”finne” är ursprungligen en benämning som hänför sig till ett levnadssätt, 
något jag argumenterar för längre fram i texten. Ett begrepp som ”ryss” 
(venäläinen i finskspråkiga områden) kan vara härlett ur administrativa för
hållanden (något som inte utesluter att man samtidigt, men i annat samman
hang, har kunnat identifieras som exempelvis karelare).

Som ekonomisk-funktionell benämning kan man förmodligen uppfatta 
begreppen ”birkarl” och (helt klart) ”bottnekarl” (en Stockholmsbaserad 
köpman i Bottenviksområdet). Även de i Egils saga förekommande ”kyl- 
fingarna” (kolbjager) kan förmodas höra till denna kategori. En från en 
trakt härledd benämning har vi kanske i ”tjuder” (av det nordryska Zavo- 
lotjeskaja tjud eller Tjud Zavolotjeskaja) och ”bjarmer”.157

Begreppet nemtsy, som är ryskt och egentligen betyder ”de stumma” är 
en religiöst betingad identifikation Denna benämning syftar på den latinska 
kristenhetens företrädare vilka - i motsats till vad som gällde inom öst
kyrkan - inte accepterade folkspråken i kommunikationen med Herren utan 
nyttjade latin, grekiska eller hebreiska. Karjalaiset, ”karelare”, och häme- 
laiset, ”tavastlänning”, är två benämningar som givit namn åt finländska 
landskap. Sameh anses, tillsammans med Häme, gå tillbaka på en gemen
sam ur-östersjöfinsk benämning.158

Vid en ytlig betraktelse skulle man kanske kunna uppfatta alla dessa 
benämningar som benämningar på stammar, etniska grupper eller rentav 
något slags ”nationer”, och sådana tolkningar har heller inte saknats i 
forskningen. Men som kunskapskällor är de värdelösa om man förutsätter 
att de varit just nationer, stammar eller etniska grupper; det är att utgå från 
en felaktig eller åtminstone diskutabel förförståelse.

Hur de en gång uppfattades i den samtid då de sattes på pränt, fram
träder emellertid inte enbart genom studiet av de fåtaliga och svårtolkade 
skriftliga källorna. Det krävs också andra upplysningar.

Jag har i mina tidigare studier försökt sätta de nordskandinaviska 
etnonymerna i samband med de olika maktcentra som försökte göra sig 
gällande i det nordliga Fennoskandien och Nordryssland under medeltiden. 
Uppgiften underlättades i hög grad av nya ”icke-sovjetiska” översiktsverk 
som rör rysk medeltid. Maktcentra som använde sig av skrift antas ha haft 
behov av att skapa ord och begrepp för de människokollektiv de kom i 
kontakt med - de etnonymer som kommit till eftervärldens kännedom. Jag 
byggde på allehanda slags källmaterial, däribland det arkeologiska och
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historiska, för att identifiera sådana maktcentra. I arkeologiskt och skrift
ligt material framträdande kulturkontakter har förändras över tid - sam
band som kan ha med maktutövning och skriftbaserad administration att 
göra. Resultaten159 kan här bara redovisas i komprimerad form:

Ifråga om karelare, tjuder, varjager (som indikeras i vissa ortnamn), 
kylfingar och bj armer, kan det noteras att det är samma vaga geografiska 
område som återkommer i attribueringarna: Karelen, Novgorod, Vitahavs
området (en del av ”Bjarmaland”) och Zavolotje. Dateringen tycks, av de 
skriftliga källornas datering att döma, vara medeltid. De framstår som 
antingen tillfälliga besökare (bjarmer) eller tvångsbeskattare som varit 
knutna till Novgorod i ett tjänsteförhållande (varjager, kylfingar). Ifråga om 
karelare är bilden mer splittrad, eftersom de i samiska traditioner jämställs 
med rövare - Nedre Tornedalen har emellertid delvis koloniserats just från 
ett område som kan betecknas som karelskt.160

De ryska traditionerna om tjuder har tolkats som att dessa stått i ett 
fientligt förhållande till tidiga politiska centra, som exempelvis Novgorod, 
innan de slutligen besegrades. Dessa grupper tycks vara människor som haft 
med samerna att göra, antingen som handelsmän av något slag eller som 
beskattare (eller både och). Det är också dessa områden som förknippas 
med förekommande östeuropeiska fynd, med dateringar i 1100- och 1200- 
talen, som förekommer i samiska offerplatsfynd men också i övrigt bland de 
arkeologiska fynden i norra Fennoskandien.

De östeuropeiska fynden kan i sin tur knytas till den mot norr riktade 
jordbrukskolonisationen och den till pälsverk knutna exploateringen av 
Nordryssland vilken tar sin början under 1000-talet.161 Denna är knuten till 
Vladimir den heliges och dennes efterföljares monopolisering av den poli
tiska makten i det östslaviska området, en maktkoncentration för vilken 
skinnhandeln var livsviktig.162 De omtalade grupperna tycks, de novgo- 
rodska bindningarna till trots, inte vara ryssar i trängre bemärkelse. Men 
det är ändå, i praktiken, fråga om ”novgoroder” - icke-ryska folk som, efter 
att ha underkuvats, gått Novgorods ärenden, då de erlagt tributer till 
Novgorod i skinn.163

Etnonymerna i norra Fennoskandien, de jag studerat närmare, tycks för
svinna ur officiellt bruk i samma takt som kontakterna med skriftproducer- 
ande centra upphör att vara synliga i det arkeologiska materialet och på 
andra sätt. Dock överlever en del, främst de benämningar som avser 
människor som levt i det vidsträckta området (lappar, kväner) och som lierats 
med de ”slutliga segrarna” - i Nordsverige de svenskspråkiga. Etnonymerna
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kväner-kainuulaiset har, å sin sida, intressanta kopplingar längre österut som 
jag tror har att göra med den gamla medeltida ryska skinnhandeln. Detta är 
dock en tanke jag motiverar närmare först i slutet av detta kapitel.

Uppkomsten av etnonymer här i norr tycks, vid en samlad bedömning, 
vara beroende av utvecklingen av maktcentra. De vi känner från norra 
Fennoskandien kan nästan alla förbindas med politisk centralisering i Nord- 
och Östeuropa, med centra som hade det gemensamt att de börjat betjäna 
sig av skrift - en tidigmedeltida utveckling.164 I dessa skrifter omtalas olika 
folkgrupper. Kategoriseringsgrunderna för människokollektiv var, som vi 
sett, mångskiftande och en och samma etnonym kan tänkas ha inbegripit 
fler, var för sig sammanhållna, grupper än de som har urskiljts av administ
ratörer. Ingen vet hur dessa grupper själva identifierade sig. Det är inte själv
klart att det, exempelvis, var fråga om vad man i socialantropologin karak
täriserar som etniska grupper.

Funderingar
Den erfarenhet av benämningar på folkgrupper som gjorts i koloniala 
sammanhang och genom mina egna studier kring etnonymerna i Nord- 
ryssland och norra Fennoskandien, antyder att den etnicitet forskare ofta 
tyckt sig kunna urskilja, faktiskt,kan ha varit något helt annat. Man kan 
inte ta för givet att det är de berörda människornas synsätt eller sociala 
organisation som avspeglas i de benämningar som myntades.

Det finns alltså anledning att se upp med begrepp som lappar, finner eller 
kväner. Det är inte säkert att de sentida innebörderna är särdeles gamla. De 
kan vara förhållandevis sena konstruktioner. Begrepp för människokollek
tiv kan, som jag tidigare visade, faktiskt övergå till att bli en grupp, en etnisk 
mobilisering som reaktion på ett yttre tryck.165 Etnonymer är ett dynamiskt 
fenomen.

Det är ändå förståeligt att forskare, i behov av att berätta om en nations 
eller en nutida etnisk grupps öden, tenderar att uppfatta allt dokumenterat 
som relevant. Det har också legat nära till hands att tro att innebörderna 
varit stabila. Källmaterialet har dessutom inte varit så omfattande att 
etnonymer med likartad datering kunnat ställas mot varandra och på olika 
sätt prövas kritiskt i en mer ingående procedur. Dessutom: Finns det inte ett 
subjekt att berätta om (som svenskarna, samerna eller vikingarna) finns det 
ingen berättelse. Forskningsinsatser av detta slag kan sedan, i förenklad 
form, återges i skolläroböcker och på så sätt sätta sin prägel på sinnebilder
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av det förflutna. Vad som egentligen inte varit en etnisk eller nationell grupp 
i de tidigaste omnämnandena, kommer på så sätt att framstå som sådana.

Men detta är inte det enda problemet med etnonymer. De är inte bara 
dubiösa och kanske dömda att missförstås, de är också stöldbegärliga. De 
kan nämligen, om man som regent eller politiker förmår ”bevisa” att de 
avser gamla undersåtar, vara nyckeln till områden värda att införlivas i ett 
rike eller kanske ett imperium. Detta har otvivelaktigt inspirerat till fel
aktiga eller vilseledande påståenden om det förgångna, gärna underbyggda 
genom någon för ändamålet förfärdigad urkund eller kanske ett slags mer 
eller mindre folketymologiskt resonemang som det om ”birkarlar” (ord
likheten birkarlar-Birkala) jag berörde i Kapitel 2.166

Högst upp på alla önskelistor i sammanhang som dessa står emellertid 
tolkningsföreträdet; makten att avgöra i tvistiga fall, det vill säga att vara 
den som auktoritativt slår fast att det egentligen är ”vi” som är den eller den 
historiskt kända befolkningen, att fornlämningarna representerar ”oss” och 
ingen annan.

Kampen om rätten att definiera vad som egentligen är det förflutna, 
är idag grund till stora politiska konflikter.167 Den gängse bilden av 
historiska skeenden tycks alltid kunna korrigeras: ”If you don’t like the 
past, change it” som den amerikanske historikern William L. Burton sar
kastiskt uttryckte sig, på tal om historierevisionister.168 Det tycks dessutom 
alltid vara möjligt att hitta argument för politiskt handlande i det för
flutna, i häxkitteln, särskilt med hjälp av historiska benämningar på folk
grupper. I stort sett alla folk har sitt Kosovo polje (ett fältslag år 1389) och 
om de letar, kommer alla världens folk att med hänvisning till historiska 
källor kunna påvisa att de är ett offer för historiens orättfärdighet.169 Det 
förflutna kan användas politiskt för att öka den egna gruppens rättigheter 
på bekostnad av den andres.

Men hur är detta möjligt? Att förvanska, låna eller till och med stjäla det 
förgångna? Svaret är enkelt - spåren från det förflutna är ofta mångtydiga. 
Så förhåller det sig också med skrivna dokument om folkgrupper, i synner
het i situationer med få uppgifter. Till komplexiteten hör också den politis
ka dimensionen och det faktum att uppgifter kring etnonymer lätt blir till 
argument för grupper som vill påvisa rättsförluster. Tolkningstvisterna blir 
till något som egentligen handlar om nutida människors liv. Källkritiken 
kring etnonymer har hamnat i ett fält mellan olika discipliner, mellan arkeo
logi och historia, och har låtit vänta på sig alltför länge.

Till råga på allt finns och har funnits en komplicerande, omfattande
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debatt inom främst socialantropologin om huruvida etnicitet är något 
lättflyktigt eller något mer fundamentalt grundläggande. Det har hävdats att 
individer själva, i det man uppfattar som trängda lägen, kan anta en etnisk 
identitet för vinnande av tillfälliga fördelar för att sedan, i en annan situa
tion, lägga den åt sidan. Detta är den så kallade instrumentella (situationella) 
synen på etnicitet. Den motsatta ståndpunkten, den primordiala eller essen- 
tiellistiska, anger att etnicitet griper djupt ner i människornas förflutna, att 
etnicitet rentav sitter ”i blodet” och ärvs, på samma sätt som personliga 
egenskaper och utseenden från generation till generation. Detta är en syn på 
etnicitet som är mer tilltalande för den etnopolitiska aktivisten: hög och 
därmed vördnadsbjudande ålder legitimerar. Ingendera av dessa synsätt på 
etnicitet är emellertid numera giltig bland dem som forskar på området.

Med dessa utläggningar om forskare, deras frågeställningar, förhands- 
uppfattningar och källmaterial samt i någon mån socialantropologisk teori 
har vi, allt som allt, kommit en bit bort ifrån ett aningslöst accepterande av 
bokstavstrogna läsningar av de skrivna källornas uppgifter om människo- 
kollektiv. Man kan inte utgå från att tolkningen är så enkel som det kan 
verka, förrän alternativen kritiskt har prövats. Det finns betydande svårig
heter i forskandet kring etnonymer.

Om benämningarna "lappar", "finner", "finnar", 
"skridfinnar" och "samer"
Traditionellt har det nordskandinaviska inlandets befolkning kallats ”lap
par” och ”finner” och det är dessa benämningar, med varianter, vi möter i 
skriftliga källor.170

Det första belägget på lapp174 i skandinaviska källor återfinns i samman
sättningen utraque Lappia, de båda Lappland, i Saxo Grammaticus Gesta 
Danorum skrivet på latin cirka år 1200. I skrift förekommer benämningen 
redan i ryska krönikor från cirka 1000 e.Kr. Också i Funndinn Noregr, från 
cirka 1230 berättas det om ”de menn som heter Lapper” vilka håller till 
”bakenfor Finnmork”. De ”lappar” som då omtalas var människor som var 
föremål för någon form av exploatering och som levde av fångstekonomier. 
De ska inte nödvändigtvis uppfattas som ”lappar” såsom en etnisk 
grupp.171 Det samma kan gälla benämningen Lappie, som förekommer i ett 
brev från påven till Uppsala-biskopen 1275 avseende den del av 
Ingermanland (!) som sedermera kallas Loppis.172 Redan i danskan finns en 
icke-etnisk innebörd i Lappe.173
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Hänvisningen till Ingermanland, det vill säga området kring det nu
tida S:t Petersburg, är inte riktigt så kuriös som den kan verka.174 Ordet 
lapp betecknar nämligen, inte bara i svenskan utan också i estniska, 
egentligen en liten bit av tyg eller skinn. Det har antagits att benäm
ningen först tagits i bruk av vikingar i Ladogaområdet. Den skulle, enligt 
teorin, varit ett översättningslån av det samiska ordet vuowjos, vilket 
förutom innebörden ”remsa av tyg eller skinn” också betyder ”fiske- eller 
jaktsällskap”. De nordiska Ladoga-varjagerna ska i den östersjöfinska 
språkmiljö de befann sig ha använt ett översättningslån (lapp) som 
benämning på dessa jagande och fiskande människor. Tolkningen ligger i 
linje med vad man finner i en på latin utfärdad kunglig stadga av år 
1328.175 Benämningen förklaras176 där som ”de nomadiserande skogs- 
människor som på folkspråket kallas Lappa".

Ser man till förklaringen av begreppet ”lapp” från 1328, är det fråga om 
en benämning utan ett entydigt etniskt innehåll: fångstekonomier eller kring
flyttande levnadssätt livnär och har livnärt många vitt skilda grupper i 
Nordeuropa och på andra håll. Arkeologiska studier tyder på att det funnits 
avsevärda skillnader i levnadssätt inom det samiska utbredningsområdet.177 
Benämningar som ”lappar” och ”finner” behöver till en början inte nödvän
digtvis ha avsett etniska eller på annat sätt sammanhållna grupper.

Ortnamn med elementet finn har vidsträckt utredning, inom och utom 
samernas och finnarnas historiskt kända utbredningsområde, till och med i 
Skåne, Danmark och Tyskland, vilket gör det till ett fenomen som har fått 
skilda tolkningar.178 Ordet finner har etymologiskt sett inte någon enskild 
etnisk eller nationell innebörd när det först kommer till pränt även om det 
är vanligt att uppfatta saken så. Det uppträder först hos Tacitus och 
Ptolemaios i början av vår tideräkning. Det kan ha att göra med engelskans 
”find” och tyskans ”finden” (jag återkommer till etymologin i Kapitel 5).

När ordet ”skridfinnar” användes av Prokopios (död 560/580) och 
Jordanes (likaledes under 500-talet) eller av Den anonyma geografen i 
Ravenna och av Paulus Warnefried Diaconus (båda under 700-talet), av 
Adam av Bremen (ca 1070) och Saxo Grammaticus (ca 1200) kan det avse 
människor som inte helt innefattades i vad man då vanligen avsåg med 
”finnar” eftersom det finns ett förled. Förledet skrid- brukar uppfattas som 
en syftning på skidåkande och ges samtidigt ofta i forskningen en ”själv
klar” etnisk, samisk, innebörd. Men man behöver kanske inte vara same för 
att kunna åka skidor?

Den samiska självbenämningen är först i sen tid etablerad bland ”skrift-
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språkliga” grupper men är dock rätt tidigt belagd - första gången i formen 
semsveinum i en isländsk saga (Vatnsdcelasaga) daterad till cirka 1270.179 
Den är också omtalad av 1600-talsskribenten Johannes Schefferus.180 
Sameh anses tillsammans med häme (finskans Tavastland) gå tillbaka på en 
gemensam ur-östersjöfinsk benämning, sämä, ”som var namnet på en då 
existerande folkstam”.181

De skriftliga beläggen är svåra att tolka. Det är emellertid, som arkeo
logen Inger Zachrisson182 påpekat, som så att vi inte ”har råd att bortse från 
de äldre skrivna källorna” och att de som skrev dem ”torde ha vetat mer om 
förhållanden de presenterar än vad vi vet nu”. Inte desto mindre kräver de 
källkritik. Och vad har de enskilda textförfattarna egentligen vetat?

Vad är "etnicitet" och vad utmärker en "etnisk grupp"?
Det kan vara behövligt att återigen dröja vid begreppet ”etnicitet” eftersom 
detta är förhållandevis nytt och omdiskuterat; det börjar dyka upp i forsk
ningen under 1960- och 1970-talen. De finns exempelvis inte med i Åke 
Hultkrantz General Ethnological Concepts från 1960, vilket kan överraska.

De olika uppfattningar som ryms inom begreppet har frestat till pro
jektioner: att etnonymer likställts med etniska grupper utan närmare 
diskussion. Orsaken är delvis att det finns, eller har funnits, oklarheter i 
definitionen, men det hör också till saken att det finns frågor kring hur 
etnicitet egentligen uppkommer. Den brittiska arkeologen Siån Jones har 
med hjälp av litteraturen på området formulerat arbetsdefinitioner.183

• Etnisk identitet: den aspekt av en persons självuppfattning och identi
fikation med en större grupp som görs i opposition mot andra. 
Avgörande är en subjektivt upplevd kulturell skillnad och/eller gemen
sam härstamning.

• Etnisk grupp: varje grupp av människor som särskiljer sig, eller särskiljs, 
från andra med vilka de samspelar med eller samexisterar. Avgörande är 
upplevelser av kulturell skillnad och/eller en föreställning om gemensam 
härstamning.

• Etnicitet: alla de sociala och psykologiska fenomen som är förknippade 
med en kulturellt konstruerad gruppidentitet enligt ovan.

Som vi ser, är det ett ganska precist innehåll i dessa begrepp, något som dock 
inte alltid uppmärksammats i användandet. Subjektiv upplevelse är centralt.
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Det räcker alltså inte med att det finns en benämning för ett människokol- 
lektiv för att man ska kunna tala om ”etnicitet”.

”När kulturella skillnader regelmässigt är åtskiljande i växelspelet mellan
olika gruppers medlemmar, har den sociala relationen ett etniskt element. ”

Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen, som jag citerar, lägger också 
stor vikt vid att det ska finnas en föreställning om en gemensam historia 
eller en mytbildning som omfattas av hela den etniska gruppen, för att man 
ska kunna tala om etnicitet.184 Fenomenet är vare sig självtillskrivet (av 
gruppen ifråga) eller något som blott erhålls från omvärlden, utan det är 
bådadera.185 Etnicitet uppstår i en kombination av speciella omständigheter 
och imperativ från omvärlden. Politiserad etnicitet har, enligt Eriksen, 
nästan alltid varit knuten till en kolonial situation eller en nationalstat.186 
Det är också viktigt att hålla i minnet att de olika grupperna skall ha ett 
minimum av kontakt med varandra, annars uppstår inte etnicitet.187

Allt detta utmanar: kan man verkligen räkna med att etnicitet i denna 
mening framträder arkeologiskt? Är den etnicitet som arkeologer tycker sig 
kunna urskilja långt tillbaka i tiden detsamma som den etnicitet vi känner 
från vår samtid, och som studeras av socialantropologer? Om så inte är fal
let, bör man givetvis för klarhetens skull använda något annat begrepp. Det 
är anmärkningsvärt att så många arkeologer har kunnat tala om etnicitet 
utan att informera sig om teoriutvecklingen inom socialantropologin - 
Barth 1969 är alltjämt standardreferens.188

Ordet etnicitet associerar ofta till spänningar mellan grupper som knap
past kan påvisas arkeologiskt, såvida det inte också finns ett relevant, skrift
ligt källmaterial som kritiskt prövats. Ytterst är det fråga om mer eller mind
re aktiva känslor av aggression och samhörighet. Och hur bär man sig som 
arkeolog åt för att gräva fram sådana, utan ett sneglande på sentida för
hållanden som (kanske) projiceras in i forskarens resultat?

Förhållandena är sådana, enligt min mening, att det krävs en god argu
mentation för att man ska kunna tala om etnicitet i förbindelse med etno- 
nymer när dessa myntas. Denna åsikt kan, som tidigare framgått, underbyg
gas genom de erfarenheter som gjorts i mellaneuropeisk, historisk arkeologi, 
där kollektivbenämningarna är många i de skriftliga källorna och arkeologi 
har bedrivits under mycket lång tid. De ger en fingervisning om den veten
skapliga substansen i vad man eventuellt skulle kunna komma fram till i den 
nordskandinaviska arkeologin, om det inte vore så långt mellan grävnings- 
platserna som det ofta är och de historiska uppgifterna inte vore så fåtaliga.
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Etnicitet i viss nordskandinavisk arkeologi
Jag nämnde redan i början av denna bok att det finns en stor skepsis bland 
arkeologer, huruvida etnicitet och etniska grupper kan urskiljas i arkeolo
giskt material. Det är en vanlig åsikt att materiell kultur snarare är något 
som förenar människor än skiljer dem åt. Socialantropologen Fredrik Barths 
banbrytande tankegångar från 1969 om hur etnicitet uppstår, har emeller
tid inspirerat arkeologin.!89 Barth inledde också en debatt inom socialantro
pologin, om vad etnicitet är, som ännu fortgår efter mer än trettio år, men 
som nu tycks ha nått konsensus.190

I sitt företal till antologin Ethnic Groups and Boundaries. The Social 
Organization of Culture Difference, framhöll Barth nämligen att etnicitet 
uppstår i samspel med olika grupper, inte minst i konkurrenssituationer. 
Etnicitet kommer till yttre uttryck genom att människorna i denna situation 
tillskriver sig en identitet som de framhäver genom signaler gentemot andra 
grupper. Signalerna kan vara attribut som kläder, språk, byggnadsformer 
eller livsstil. Etniska grupper kunde utväxla värdefulla varor och tjänster, 
genom disposition av betydelsefulla ekologiska nischer om vilka det rådde 
rivalitet. Inom socialantropologin talas det ibland om ”Barth’s ethnic divi
sion of labour-approach”.191

Tankegången introducerades, såvitt jag kan finna, i arkeologin av den eng
elske arkeologen Ian Hodder. ”Artifacts can express underlying needs and 
symbolize and support social relations”, heter det i en artikel från 1979. 
Signalerna kunde tänkas framträda i arkeologiskt material, men han framhöll 
samtidigt att på så sätt manifesterad stress kan ha olikartade orsaker: etniska, 
ekonomiska, eller ha att göra med genus, ålder eller politiska förhållanden.192

Hodder noterade också, i anslutning till Barths artikel, att man inte kan 
förutsätta enkla ”one-to-one”-relationer mellan etniska grupper och kultu
rella likheter/olikheter.193 Barth194 har sedermera också understrukit det 
kulturspecifika, lokala och situationsberoende i alla så kallade boundaries 
mellan grupper, något som obestridligen försvårar allehanda grund
antaganden att arkeologiskt iakttagbar etnicitet mer eller mindre automa
tiskt uppstår, när grupper med olika näringsgrundlag kommer i kontakt 
med varandra.

Detta grundantagande har emellertid gjorts. Arkeologer har letat ”etnis
ka signaler” som skulle utmärka olika etniska grupper, vilka kontrollerat 
eller sökt kontrollera olika ekologiska nischer: områden lämpade för fångst 
respektive jordbruk eller med tillgång på föremål av metall. Denna ”ethnic 
division of labour-approach” har emellertid kritiserats inom socialantropolo-
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gin, bland annat för att den inte tillfredsställande förklarar de etniska 
konfrontationerna, konflikterna och det myckna våldet som blev vanligt vid 
1900-talets slut. Etnicitet måste ligga djupare i kultur, känslor och historia än 
vad Barths modell postulerar, argumenteras det.195 Förhållandet att det finns 
förutsättningar för uppkomst av etnicitet i konkurrens om nyttigheter som 
jakt och fiske eller jordbruksmark, är inte detsamma som att så faktiskt sker. 
Inte desto mindre har vissa forskare ansett sig kunna urskilja samer och en 
samisk etnicitet redan under järnåldern, bronsåldern eller ännu tidigare.196

Knut Odner menade i Vinner og terfinner. Etniske prosesser i det nord
lige Fenno-Skandinavia (1983)197, också det ett banbrytande arbete som i 
väsentliga hänseenden utgick från språkhistoriska forskningsresultat om 
samiskans uppkomst, att samisk etnicitet har uppstått i mötet mellan proto- 
samiska jakt- och fångstgrupper och finska bönder vid Finska viken. Jord
bruket skulle, enligt en då ännu aktuell teori, ha kommit till Finland genom 
invandring från Estland för 2 000 år sedan, och en situation uppstått i 
vilken samisk etnicitet skulle ha skapats.198 Enligt Odner skulle den 
samika etniciteten i Norge ha bildats i ett senare skede, mellan 300 och 600 
e.Kr., i ett möte med den jordbrukande germanska kulturen. Det kan dock 
påpekas att jordbruk förekommit i norska Nordland långt tidigare 
(3000-2500 f.Kr.) vilket komplicerar Odners teori.199

Flera forskare har tagit fasta på Odners scenario, men med modifika
tioner. Särskilt Bjørnar Olsens bidrag ska nämnas. Olsen tänkte sig att en 
kontakt mellan fångstgrupper och metallproducerande grupper fick bety
delse för bildande av en samisk etnicitet cirka 900 f.Kr. Denna ändring 
knyter han till spridningen av asbestkeramik vilken tolkas som ett

socialt kategoriserande element i samhandlingen mellom fangstfolk og 
metallprodusenter, og etter hvert etnisk definierende. Mellem fangstsamfunn 
var en identisk keramisk uttrykksform en materiell manifestasjon av felles
skap og solidaritet.200

Olsen påpekar också att kulturella särdrag, som sedermera kännetecknar 
sentida, samisk kultur dyker upp i det arkeologiska materialet just under 
första årtusendet f.Kr.201 Han förutsätter att det var viktigt för nordborna 
att säkra tillgång på fångstprodukter och för samerna att få tillgång till 
metallprodukter.

Ett liknande sätt att resonera har Lars Forsberg haft.202 Han påpekar att 
det har skett flera förändringar i inlandet och kustlandet i öster, vid 
Bottenviken, inom tidsperioden 2000-1500 f.Kr. En process skulle ha 
startat redan 2500 f.Kr. i riktning mot en högre grad av bofasthet, detta före

62 Vilka var först?



kontakterna med den metallproducerande, ryska Ananjino-kulturen som 
Olsen lagt så stor vikt vid. På så sätt hamnar den samiska etnicitetens 
uppkomst ännu längre tillbaka i tiden.

Dock har det uppstått svårigheter att knyta samman sådan, mycket tidig, 
samiskhet med den sentida. Fynd och konstruktioner från första årtusendet 
e.Kr. är inte helt lätta att identifiera i Nordnorge,203 ehuru nyare forskning 
redovisar vissa mer substantiella argument för vad man kanske kan kalla 
”arkeologisk samiskhet” i form av arkeologiskt undersökta torvkåtor av 
samisk typ med datering till järnåldern.204 Den relativa avsaknaden av konk
reta belägg under första årtusendet av vår tideräkning har också förklarats: 
den etniska skillnaden skulle helt enkelt ha artikulerats mer indirekt genom 
bland annat ”bosättningsform, social struktur, ekonomi och territoriell 
tillhörighet”.205 Undersökningar i Sverige har, som jag tidigare berättade om 
i Kapitel 2, givit inblickar i hur en ekonomi växer fram under första årtu
sendet, som i historisk tid kan förknippas med den skogssamiska fångstkultur 
som också har använt renar, och som beskrivs under 1600-talet och framöver.

De från Barth inspirerade tankegångarna kring samisk etnicitet som har 
omsatts i arkeologi, har inte undgått kritik. Arkeologen Oddmund 
Andersen206 menar att modellen i alltför hög grad opererar med ”passiva” 
samer, vilka så att säga har anpassat sig till krav och önskemål från andra 
grupper, och han framhåller också att den förutsätter rationella aktörs
perspektiv; att aktörerna alltid handlar för att uppnå största möjligaste vinst. 
Andersen sätter också frågetecken för den ”etniska utstrålning” som skulle 
utgå från asbestkeramiken, keramik som i själva verket inte är så särdeles 
homogen ifråga om utseende och datering. Asbestinblandad keramik har 
också visat sig finnas på en boplats vid Västerbottenskusten som har spår av 
sälfångst, jakt, boskapsskötsel och viss odling av korn.207 Detta stämmer inte 
riktigt med stereotypen. En annan undersökning,208 ett studium av vegeta- 
tionsutvecklingen i en skogsamisk miljö (i Arvidsjaur socken i Lappland), som 
nyligen har givit odlingsindikationer så tidigt som under 400—500-talet, väck
er också funderingar över stereotypernas roll i formuleringen av hypoteser 
rörande det ”samiska”. Knut Odner har också satt frågetecken för keramik av 
de nyssnämnda slag som Olsen talar om som etniskt signifikant samiskt 
kulturelement: Kjelmøy-keramik och den identiska Säräisniemi 2 har 
visserligen en utbredning som sammanfaller med samernas historiska område 
i Nordskandinavien, men har i övrigt nära motsvarigheter långt österut, ända 
till Västsibirien. Om mer ingående studier bekräftar att likheterna beror på 
kulturkontakter, blir det svårare att se denna keramik som specifikt samisk.209
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Som synes har man, inom viss nordskandinavisk arkeologi, endast tagit 
till sig delar av en socialantropologisk syn på etnicitet (etnicitet som inter
aktion) och idén att etnicitet signaleras, vilket öppnar för beaktande av 
arkeologiskt material.

Synsättet har emellertid inte så mycket gemensamt med den socialantro
pologiska förståelsen, sådan denna efterhand har utvecklats, genom 
noggranna studier av etnicitet bland de nu levande människorna och kritisk 
prövning av Barths banbrytande idéer.210 Etnicitet uppfattas alltjämt som ett 
uttryck för interaktion mellan grupper, men det beaktas inte tillräckligt 
mycket bland arkeologer att:

Kulturforskjeller er ikke nødvendigvis det samme som etniske eller religiøse 
forskjeller. Det kan finnes betydelige, og problematiske, kulturforskjeller 
innefor en religiøs, etnisk eller språklig gruppe. Tilsvarende kan det være 
utstrakt kontakt mellom religiøse, etniske og språklige grupper uten at 
kulturforskjellene oppfattes som problematiske. Dette er barnelærdom i 
studiet av etnisitet: Etniske forskjeller er ikke det samme som kulturelle 
forskjeller, men snarere den systematiske kommuniseringen av slike forskjel
ler, enten de er reelle eller fiktive. Etnisitet, altså relasjonen mellom to grup
per som hver for seg rekner med att de har felles avstamming, består kort og 
godt i at gjøre kulturforskjeller (reelle eller fiktive) relevante.211

Det tycks mig vara så att arkeologer tenderar att urskilja samisk etnicitet 
helt enkelt för att man har velat se den. Socialantropologins nyansering av 
bilden om hur etnicitet uppstår och uttrycks har inte beaktats. Att tala om 
en forntida etnisk grupp kallad samer är att utgå från att det vid denna tid 
funnits samer som upplevt sig ha en gemenskap av det slag som känneteck
nar etniska grupper, något som knappast har stöd i källmaterialet - vare sig 
i de tidiga skriftliga uppgifterna eller det arkeologiska.

Att tala om ”etniska relationer” är, mot bakgrund av socialantropolo
gernas etnicitetsförståelse, att anta att det funnits latenta spänningar som 
det inte finns något stöd för i det arkeologiska materialet; spänningar där 
förekommande kulturella skillnader mellan grupper gjorts till något som 
försvårat kontakter, kontakter som minimerats. När kulturella skillnader 
inte upplevs som problematiska underkommuniceras de i stället; kulturella 
skillnader kan ju också upplevas som något ”naturligt”. Ordet ”etnicitet” 
får inte betyda en sak inom arkeologin och en helt annan inom socialantro
pologin.

Det är i övrigt att notera att etniska skillnader, där de finns i våra dagar, 
inte nödvändigtvis uttrycks materiellt, såsom många arkeologer har utgått 
från att de gör. Vid en massaker på tamiler i juli 1983, för att ta ett exempel,
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var det ett uttalstest som avgjorde när okända personer skulle identitets- 
bestämmas och vänner (singaleser) skulle skiljas från fiender. Vid varje histo
risk tidpunkt ser de etniska gränserna - gränsen mellan ”vi” och ”de andra” 
- olika ut.212

Detta är också något som har noterats i viss historisk forskning i 
Nordnorge. Lars Ivar Hansen har kunnat visa hur kustsamer i Sør-Troms 
inte uppfattades som ”finner” eller ”lapper” vid början av 1700-talet, men 
har sedermera kommit att göra det.213 Stereotypiseringen av ”finner” har 
dessutom visat sig vara föränderlig över tid.214 Detta är också något som 
gäller Nordnorges kvener betraktade från finländsk horisont.215

Innebär då dessa kritiska invändningar att jag ogiltigförklarar alla de 
försök till etniska bestämningar av arkeologiskt källmaterial som gjorts i 
Nordskandinavien?

Mitt svar är nej! Det finns välgjorda studier som knyter arkeologiskt 
material till sentida skogssamisk ekonomi eller de historiskt väldefinierade 
samebyarna. Och de materiella spåren av ritualer (offer och begravningar) 
har likaledes kunna förknippas med just de sena historiska källornas 
”lappar” eller ”finner”.216 Sådana kopplingar föranleder knappast tvekan. 
”Samiskhet” är idag den givna förstahandshypotesen.

Dessa studier rör dessutom parametrar som i det mångetniska USA217 
visat sig både vara etniskt specifika och arkeologiskt iakttagbara, detta i ett 
noga undersökt spektrum som innefattat dokumentariskt väl definierade 
gruppers droganvändning, folkmedicin, arkitektur, matvanor, klädsel och 
begravningssedvänjor. Av dessa är det i synnerhet matvanor och sätten att 
bereda födan som har visat sig vara känsliga indikatorer för etnicitet: vilka 
arter av djur som ätits och hur djurkroppar styckats och behandlats (med 
användande av speciell hushållskeramik eller andra kärl).

Dessutom är val och nyttjande av konsumtionsvaror ofta specifika, de som 
har valts ut bland många andra tänkbara. Konsumtionsvaror har använts och 
återanvänts för att slutligen bli avfall som tenderar att deponeras enligt vissa 
mönster. Just hushållen betecknas som lämpliga analysenheter för etnicitets- 
studier, därvid bland annat bostadens utformning. Artefakter är däremot, 
betraktade i ljuset av studier av etniska grupper i USA, mer sällan etniskt 
specifika även om sådana samband förekommer.218

Men det finns, å andra sidan, också liknande övergripande under
sökningar som visar att etnicitet inte går att påvisa arkeologiskt, där sådan 
förväntas finnas, såsom i sydstaternas slavbosättningar på planlagerna i 
USA. Andra studier vittnar om hur människor genom materiella ting har
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försökt visa att de hör hemma i sociala miljöer, med en frändskap och här
stamning som de strängt taget inte har delat.219 Allt detta rör nyare tid.

Det är alltså, i utgångsläget, inte givet att en eventuell kulturell skillnad 
kommuniceras på något framträdande sätt bland de levande människorna. 
Den kanske i stället har underkommunicerats. Och det är ännu mindre säkert 
att denna eventuella skillnad, som eventuellt kommuniceras, är av sådan art 
att den framträder för eftervärldens arkeologer.

Etnicitet och upplevelser av etniska skillnader är strikt kulturspecifika 
fenomen. Kulturspecifika fenomen är bundna i tid, rum och social miljö. 
Detta kan betyda att redan ett tänkande i etniska kategorier som sådant är 
ett i tid, rum och social miljö bundet fenomen. En kritisk fråga inställer sig: 
Är tänkande i etniska kategorier något som alltid funnits bland män
niskorna. Överallt?

Jag återkommer till denna viktiga fråga i nästa kapitel. Tidsskalan räk
nas i århundraden när vi talar om etnonymer, men årtusenden när vi talar 
om sten-, brons- och järnåldern. Och etnicitet är en referensram som först 
de senaste årtiondena fått fäste i det allmänna medvetandet.

Arkeologi och etnicitet- exemplet Ekkerøy
Efter att ha uppehållit mig vid svårigheterna kring etnicitet och arkeologi 
ska jag ännu en stund dröja mig vid problemen. Jag har valt att göra det 
utifrån ett osedvanligt rikt gravfynd, Ekkerøy i Vadsø kommun i 
Nordnorge, innehållande skelettdelar av två personer (Fig. 10).

Med tanke på fyndets rikedom och att det dessutom har studerats av 
flera forskare, skulle man kunna tänka sig att förutsättningarna är goda för 
att man ska kunna knyta det till någon specifik folkgrupp - det saknas i 
varje fall inte material att bygga resonemang på. Dessutom har skelettde
larna specialstuderats. Graven är daterad till 900-talet e.Kr. och rymde kvar
levor efter en man och en kvinna. Fynden består av två bronskedjor, ett 
öppet ringspänne och ett runt spänne av silver. Härtill kommer två ovala 
spännbucklor och ett treflikigt spänne i så kallad Borrestil. Benämningen till 
trots är fyndet faktiskt inte gjort på själva ön.220

Ännu under 1980-talet var det vanligt att tolka anläggningen som en 
nordisk grav, detta mot bakgrund av de norröna fynden (spännbucklorna, 
det treflikiga spännet) och att begravningen gjorts i ett röse. Dessutom har 
det gjorts huvudskallemätningar som anger ”långskallighet”. Men Johansen 
och Odner valde i sin uppsats från 19 6 8221 att i stället fokusera på brons-
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Figur 10. Ekkerøy-fyndet.
Foto: Louis Smestad 1923 © Kultur
historisk museum, Universitetet i Oslo.

kedjorna, ringspännet och silverspännet och antyder i stället att smyckena 
uttrycker kontakter med Ladoga-området.

Audhild Schanche, som studerat Ekkerøy-fyndet för inte så länge sedan, 
kom fram till att det är en samisk grav - en så kallad urgräv. Hon baserade 
sin slutledning på den bredaste undersökningen av samiska, förkristna 
gravritualer som någonsin gjorts, och med ett grundligt bruk av historiska, 
historisk-etnografiska och religionshistoriska källor, förutom det samlade 
arkeologiska materialet. En stor del av analysen beaktar hur graven är 
anlagd och konstruerad samt dess läge i terrängen. Hon menar att före
målen, även de norröna, kommit till Varangerområdet via Nordfinland, där 
det har påträffats många skandinaviska föremål, men de norröna kan också 
ha kommit söderifrån via kusten.222

Fyndets etniska tillhörighet har nyligen diskuterats av Myrvoll och 
Henriksen som summerar de källkritiska momenten:

• Det råder inte nödvändigtvis ett sammanhang mellan föremålens 
ursprungsområde och personerna i graven.

• Personer kan ha medfört föremålen in i en samisk miljö, exempelvis 
genom ingifte.

• Smyckena kan ha kommit in i den samiska miljön som resultat av han
del eller ömsesidiga bytesrelationer.
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Myrvoll och Henriksen resonerar vidare kring fyndet i termer av etno- 
nymer.223 De ifrågasätter inte Schanches välargumenterade bedömning, men 
aktualiserar kvänerna: att mellanhänderna som tillhandahållit föremål just 
varit kväner. De stöder sig på den icke-etniska och icke-nationella tolkning jag 
tidigare föreslagit (och strax ska presentera) och som också fått stöd av histo
rikern Lars Ivar Hansen.224 Den går ut på att benämningen kväner i omvärl
dens ögon, i vissa sammanhang, främst har avsett ett slags ”handelsspecialis
ter” eller ”lappfarare” i det nordliga Bottenviksområdet, vilka också varit när
varande i Nordnorge. Det är ovisst (och lär så förbli) om den vid denna tid 
faktiskt avsåg en etnisk grupp med inre sammanhållning, en föreställning om 
gemensam härstamning och som dessutom medvetet tydliggjorde sin kulturel
la särart i kontakter med andra grupper. Detta borde de ha gjort om de vore 
en etnisk grupp, enligt aktuella, socialantropologiska synsätt.

Etniska bestämningar av arkeologiskt material är svåra, och det är nog 
omöjligt att lägga fram ovedersägliga resultat. Man är heller inte hjälpt av 
kvarlevor från de döda. Tillförlitligheten i kraniemätningar, som i detta fall 
skulle ange en ”nordisk” eller ”norrön” tolkning, har nyligen granskats som 
vetenskaplig metod på ett minutiöst sätt. Det har vid ingående granskning 
visat sig, att kranieformen uttryckt i ”kortskallighet” eller ”långskallighet” 
inte är så konstant generationerna emellan som forskare tidigare har utgått 
från. Formen kan ändras till följd av påverkan från omgivningen redan från 
en generation till en annan.225

Därmed finns ytterligare ett argument mot denna så förhatliga bestäm- 
ningsmetod, som förutsätter att det finns ett samband mellan kranieform, 
etnicitet eller ”nationell tillhörighet”, och som dessutom inte beaktar att 
etnicitet är ett kulturellt och socialt fenomen som i princip kan ändras under 
loppet av en livstid (exempelvis genom ingifte).

En icke-etnisk och icke-nationell tolkning av 
begreppen kväner och kainuulaiset
Efter att fokuserat på förhandsuppfattningars betydelse för tolkningen av 
etnonymer, ska jag nu presentera en nytolkning av begreppen ”kväner” och 
”kainuulaiset”. Denna gör inte anspråk på att vara den enda möjliga efter
som etnonymer, som jag visade, kan ha olika innebörder beroende på vem 
eller vilka som använder begreppet. Etnonymer ändrar också innebörd över 
tid (se Kapitel 5). Det som här följer är ett referat av en del i ett större 
arbete, en bok226 till vilken jag hänvisar för alla detaljer.
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Själva benämningen kväner, ordets sammanhang med en låglänt, sumpig 
landskapstyp som historikern Jouko Vahtola argumenterat för,227 är accepta
bel med tanke på det vanliga i att många namn på folkgrupper är härledda 
ur framträdande topografiska förhållanden i bosättningsområdet.228 Men 
ordet Kvänland, som i forskningen nästan alltid ses som en synonym med 
Kainnu, tycks inte språkligt kunna förenas med Vahtolas föreslagna etymo
logi.229 Benämningarna Kvänland, kväner samt Kainuu och kainuulaiset eller 
Kajane och kajaner refererar emellertid, enligt historikern Kyösti Julku,230 till 
samma geografiska område - skillnaderna i språkligt uttryck ligger i betrak
tarens perspektiv på befolkningen i Bottenviksområdet. Det område som 
enligt de tidiga källorna beboddes av kvänerna (kainuulaiset, kajaner etc.) 
har omfattat Bottenviksområdet, men ursprungsområdet är sedan länge 
omdiskuterat. Västfinland har nämnts särskilt ofta i den äldre forskningen på 
tal om arkeologiska fynd med datering till 900-, 1000- och 1100-talen.

Mitt eget bidrag till diskussionen, som främst rör kvänerna i Egil 
Skallagrimsons saga, bygger på de erfarenheter som erhållits utifrån arkeo
logiska undersökningar, genom bebyggelsehistoriska data och vetande om 
de samiska kulturförbindelserna. I min bok granskade jag de metoder som 
har använts för att härleda denna identitet. Är de verkligen tillförlitliga? 
Kan de motivera en tolkning av kvänerna som en västfinsk grupp, vilket 
varit vanligt?

Redan en blick på bilden som framträder arkeologiskt av de kulturella för
bindelserna, ger underlag för allvarliga invändningar mot ”den västfinska 
hypotesen” som varit framträdande i den äldre diskussionen. Det arkeolo
giska materialet från det område Julku uppfattar som Kainuu/Kvänland, 
rymmer också inslag som kan betecknas som östfinska, nordryska eller 
”permska”. Under 1970-talet undersöktes också ett antal gravar med datering 
till medeltid och något senare tid på en plats några mil norr om Haparanda, 
närmare bestämt på Kyrkudden i Hietaniemi socken (som ligger nära byn 
Kaunuunkyllä - ”Kvänbyn”, konventionellt översatt). Vissa av dessa har sina 
närmaste motsvarigheter i nutida ryskt område. Hur kommer dessa in i bilden 
med ett accepterande av ”den västfinska hypotesen”?

Arkeologin ger inget stöd för att kvänerna just varit västfinnar, även om 
västfinska kulturförbindelser förvisso kan dokumenteras. Bevisläget hade 
varit ett annat om alla tidigmedeltida fynd vore ”västfinska”. En teori om 
kvänernas identitet vid denna tid måste därför också beakta eller förklara de 
många samtida fynd som tyder på kontakter med östfinskt (närmast karelskt) 
och ryskt område - annars bygger den på en selektiv empiri, det vill säga att
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Figur 11. Utbredningen av ortnamn med förledet Kainu(u)n- Figur 12. Cäino- och Kainu-namn i Sverige enligt Korhonen
(1), Kainu-, Kaino-, Kainua- (2) samt Kaninanen och Kainosta- (1987). 
namn (3) enligt Vahtola 1980.

valet av källmaterial för undersökningen så att säga har anpassats till det 
förväntade (eller önskade?) resultatet.

Vilka metoder har då nyttjats för att fastställa kvänernas och kainuulai- 
sets identitet? Vilka är de mest tillförlitliga?

Tre olika tillvägagångssätt kan urskiljas i forskningen - metod a: att loka
lisera ”kvänernas land” genom geografiska notiser av olika slag; metod b: 
genom utbredningsstudier av de ortnamn som refererar till kväner (ortnamn 
med förledet Kainuu- etc. - Fig. 11-12) samt metod c: genom etymologisk 
analys av benämningen. Härutöver har arkeologiska fynd, ortnamn, dialek
ter, skriftliga omnämnanden och bebyggelsehistoriska data spelat en viss roll.

Det råder ingen större tvekan om att Bottenviksområdet enligt vissa 
betraktare varit ”kvänernas land” men identifikation genom de geografiska 
notiserna ger som sådana inte i övrigt särskilt mycket information. Än mind-
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Figur 13. Förekomster av ortnamn med förledet Hämeen- 
enligt Vahtola (1980).

Figur 14. Förekomsten av ortnamn med förledet Karjala- 
enligt Vahtola (1980).

re går det att utläsa hur långt mot land från nämnda kustområde som ”kvä- 
nernas land” sträckte sig, eller var det slutade i söder. Så långt metod a.

Härledning av kainuulaisets ursprung med utgångspunkt från utbred- 
ningskartor, utbredningen av ortnamnselementet kainuu- etc. förefaller mig 
också vara en tvivelaktig väg till klarhet.

Om det vore möjligt att utifrån spridningen av ortnamn med referens till 
folknamn som de på kainuu-, lokalisera ett ”kärnområde” eller rentav ett 
”urhem”, skulle detta också vara möjligt att med ledning av analoga namn, 
som på liknande sätt börjar på karjala- eller häme-, lokalisera karelares och 
tavasters odelade bosättningsområden.

Det visar sig emellertid att sådana namn faktiskt inte är vanligare i nämn
da folkgruppers bosättningsområden än utanför dessa {Fig. 13-14). Därmed 
kan man knappast heller dra slutsatser om något exklusivt kainuulaisets
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bosättningsområde, utifrån detta tillvägagångssätt. Dateringen av namnen är 
dessutom, som flera forskare noterat, oviss. De anger närmast kainuulaisets 
närvaro tillsammans med andra grupper i en obestämd, förfluten tid.

En följd av denna ståndpunkt är att benämningar som dessa knappast 
har varit motiverade, annat än i de områden där kvänerna inte var den enda 
eller den dominerande gruppen. Ett eventuellt kainuulaisets ”urhem” 
behöver - paradoxalt nog - inte nödvändigtvis uppvisa ortnamn av detta 
slag. Metod b är således inte heller särdeles tillförlitlig.

Elur bärkraftig är då den etymologiska metoden, tillvägagångssättet att 
genom benämningarnas etymologi finna upplysningar om befolkningen 
ifråga? Det kan gälla den ”ursprungliga" innebörden i benämningarna 
ifråga, eller problemet huruvida beteckningarna kainuulaiset och kväner 
utgår från en och samma ursprungliga benämning.

Elär finns en svårighet, som består i att forskaren mer eller mindre på för
hand måste ta ställning till ur vilken språklig miljö benämningen ska 
härledas. Dessutom uppstår komplikationer när de ur materiell kultur här
ledda ”ursprungsorden”, i detta fall ordet Kainuu som skulle härröra ur de 
speciella klubbor som kvänernas anförare påstås burit,231 konfronteras med 
vanliga mönster för hur människokollektiv brukar benämnas. När folknamn 
har givits av dominerande grupper eller kolonisatörer är det, som jag påpe
kade tidigare i denna bok, ofta antingen öknamn på dessa grupper som har 
kommit att bli de officiella och i litteraturen brukade. Ibland har etnonymer 
med betydelsen ”människa”, ”stammedlem” etc. myntats. Vanliga är också 
härledningar ur topografin (vilket i detta fall stöder Vahtolas tolkning).

Dessa invändningar ger anledning till att försöka betrakta kvän-problema- 
tiken från nya utgångspunkter. Vilka relationer hade människorna i 
Bottenviksområdet med andra områden vid den tid då källskrifterna talar om 
kväner? Härvid kommer arkeologin till god hjälp, eftersom daterbara föremål 
ofta kan användas för att belysa kulturförbindelser i äldre tid. Men också de 
skriftliga källorna ger intressanta upplysningar, om än i förbigående.

Språkforskaren i samiska, Olavi Korhonen, har gjort den intressanta 
iakttagelsen att kvänerna i Egils Skallagrimssons saga (senast 1230) delade 
på bytet, enligt en praxis som också tillämpades i 900-talets Bysans och 
även omnämns i Nestorskrönikans Kiev (senast 1100-talets början).232 
Etymologin till den i sagan förekommande termen ”askraka”, leder enligt 
honom till Novgorod och kejsarens skrivare i det gamla Bysans. Det kan 
tilläggas att omnämnandet av sobel i sagan också är anmärkningsvärt. 
Levande exemplar av denna art har veterligen aldrig existerat väster om
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Petjorafloden i östra delen av europeiska Ryssland, eller väster om floderna 
Dvina och Mezen.

Dessa förhållanden indikerar att kvänerna i denna källa haft förbindel
ser som gör att de kan tänkas ha varit ett slags mellanhänder i en päls
kommers, med inriktning mot nuvarande ryskt område. Detta ska dock inte 
utan vidare tolkas som att kvänerna hade ett utbredningsområde som 
sträckte sig ända till de östra delarna av europeiska Ryssland. Bytesdel
ningsprincipen avsåg endast skinnen. Och ”Kvänland” är ju placerat vid 
Bottenviken. Men finns belägg för kväner också inom nutida ryskt område? 
I så fall skulle idén om kväner som mellanhänder få ytterligare stöd.

Det visar sig att former av ordet kajaner, motsvarigheter till benäm
ningen kainuulaiset, är kända som öknamn på vepser och karelare. Således 
finns det flera former av benämningen. Utöver de nämnda och de samiska 
Gåino- finner vi sålunda kajbany, kajvany, kaivan, kaivanuube, kaiva- 
nooksj, kajani och kajvani. Dessa av grannfolk (ryssarna) givna benäm
ningar har i flera fall en kränkande innebörd - något som ansluter till ett 
vanligt mönster för etnonymer. Det finns också ortnamn som refererar till 
kajaner inom nutida ryskt område, öster om Onegasjön.

Benämningarna konvergerar åt samma håll: åt vissa östersjöfinska folk 
(karelare, vepser) och genom ortnamnshänsyftningar mot Tavastland 
(egentligen tavaster), vilka har det gemensamt att de antingen lever i anslut
ning till samernas utbredningsområde eller vid detta i sin forna, större 
utsträckning, men antyder också ryska (novgorodiska) förbindelser. I ryskt 
perspektiv har dessa folk, åtminstone i vissa sammanhang, sorterat under 
samma begrepp. Med tanke på att åtminstone vepsernas antagna förfäder 
(■ves’) i forskningen förknippats med en öst-västlig skinnhandel med räck
vidd till sobelns utbredningsområde, förefaller det östliga draget hos de kvä
ner som omtalas i Egil Skallagrimssons saga som förklarligt.

Det finns inget i detta som strider mot den arkeologiska bilden av 
Norrbottens eller det nordliga Nordskandinaviens kulturförbindelser under 
1100- och 1200-tal med dess inslag från såväl västfinskt som östligare 
områden, förutom kontakter söderut (med början under 1300-talet). Kain
uulaiset är, som nämnts, rimligen representerade bland de begravningar som 
undersökts på Kyrkudden i Hietaniemi socken vilka visar paralleller i såväl 
västfinskt (Tavastland, Satakunta) område som i det nutida Ryssland.

Detta är en bild som också harmonierar med det indirekta samband med 
den ryska beskattningsterminologi som jag har iakttagit i medeltida, norr
bottniska skattebestämmelser.233 Kvänernas land är också ett område där
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novgorodisk beskattning (dan’) förekommit. Ett i Novgorods kulturlager 
påträffat näverbrev från 1300-talet, där karelares skatteuppbörd i kajaner- 
nas land omtalas, är för övrigt också intressant i sammanhanget.

De uppgifter om kväner-kainuulaiset och Kvänland som finns kan, in
satta i ett sammanhang där medeltida ekonomiska, politiska och kulturella 
förhållanden beaktas, förklaras enligt följande:

Kvänerna i Egils saga var företrädare för ett öst-västorienterat, ekono
miskt system som sträckte sig långt österut under vikingatid och in i 1200- 
talet. De kan också knytas till Bottenviksområdet. Relationen kan ha upp
stått i samband med att finsk-ugriska folk drogs in i den internationella öst
västliga skinnhandeln med destination till det fjärran Bulgar vid mellersta 
Volga som under 900-1400-talet var huvudstad i det gamla bulgariska riket 
i det östliga Ryssland,234 efterhand också mot andra centra. Denna östeuro
peiska skinnhandel har varit avgörande för de tidiga, ryska metropolernas 
ekonomiska och politisk ställning. Ett förlorat grepp över skinnhandeln var 
liktydigt med en försvagad ställning för respektive furstendöme eller (fram
växande) statsbildning.235

Innebörden av benämningarna kajaner, kainuulaiset etc. kom att glöm
mas bort i samband med att de öst-västliga förbindelserna förlorade sin bety
delse och att nya grupper eller namn på grupper formerades, men benäm
ningarna kom att dokumenteras, konserveras och få olika innebörder. Vi kan 
knappast räkna med att kainuulaiset och kajaner eller kväner alltid avser 
samma sak - det är vid denna avlägsna tid snarare fråga om ett vittfamnan- 
de, inte så officiellt begrepp, med den ungefärliga innebörden ”lappfarare” 
eller ”lappmarksexploatör” och ibland, men inte alltid, invånare i Kvänland 
(som befolkats från Tavastland och andra områden). Inget hindrar därför att 
exempelvis tavaster i vissa sammanhang betecknats som kajaner (kajvany 
etc.) av ryssar. Att vara ”lappfarare” är inte nödvändigtvis förknippat med 
etnicitet, språk eller någon särdeles specifik kultur och härkomst.

Det finns dock en hake i detta resonemang, i varje fall vid en ytlig betrak
telse. Denna består i att det också finns en gammal kontrovers; har båda 
benämningarna uppstått ur ett och samma ord? Diskussionen har tidvis varit 
brännande.236

Enligt min mening är problemet nu under upplösning. Benämningarna 
kan avse en och samma befolkning, utan att för den sakens skull ha ett ety- 
mologiskt samband. De kan vara ord ur olika språk för samma företeelse: 
människorna som bodde i det låglänta landet kring Bottenviken. För
hållandet att betraktare och upphovsmän till de skriftliga källor som behand

74 Vilka var först?



lar Bottenviksområdets etnografi, eller som har berättat om kväner, har talat 
vitt skilda språk (östersjöfinska språk, västnordiskt språk, ryska och så vida
re) har enligt min mening inte beaktats tillräckligt i debatten. Det finns inget 
som säger att en och samma grupp människor nämns på likartat sätt i olika 
språk.

Det har inte tillräckligt beaktats att Bottenviksområdet har varit en gräns
zon, där samiska, finska, svenska, norska och kanske även ryska har mötts. 
Uppenbarligen kan en och samma individ, eller en och samma grupp män
niskor, ha kommit att omtalas under flera olika benämningar. En och samma 
invånare i Bottenviksområdet kunde således benämnas kvän, birkarl (om han 
var det), hälsing (eftersom han enligt påbud lydde under Hälsingelagens juris
diktion237) eller nemtsy (ryssarnas sätt att benämna bland andra den svenske 
kungens undersåtar). Han kunde också betecknas som boende i ”de svenska 
kajanernas land” (ett ryskt-novgorodiskt språkbruk), eller vara kolonist med 
ett ursprung i Tavastland (Häme), vilket skulle räkna honom till hämelaiset 
och kanske samtidigt kainuulaiset, och under vissa omständigheter till och 
med ett i etniskt hänseende obestämt lappalaiset. Likartade dubbleringar finns 
också bland folkvandringstida benämningar i Europa.238 Den gemensamma 
begynnelsebokstaven har lockat in forskare i en återvändsgränd. Otvivelaktigt 
har den allmänna källfattigdomen och vissa utomvetenskapliga förhållanden, 
som har med politik att göra, givit bränsle åt den tidvis heta debatten.

Betraktarens perspektiv är alltid av fundamental betydelse vid uppkoms
ten av benämningar på mänskliga kollektiv, och skriftspråkligheten avgör 
oftast om de blir kända för eftervärlden. Skriftliga uppgifter med anknyt
ning till norra Fennoskandien ökar i antal under 900- till 1300-talen. Då 
dras detta vidsträckta område in i de ekonomiska nätverk som kan förknip
pas med centra i såväl Nordnorge och Sverige som det nutida Ryssland. 
Dateringen ges i första hand av arkeologiska data och markeras genom ett 
kontinuerligt inflöde av metallföremål vilka med visshet har producerats 
utanför området ifråga.239

Detta är också en tid då det skrivna ordet, i snabbt ökande omfattning, tas 
i anspråk för administrativa ändamål som rör denna ”periferi”. Ord och 
begrepp sätts på pränt, dessa har efterhand kommit till historikers och arkeo
logers kännedom, och börjar användas vetenskapligt och i politiska kontrover
ser, inte bara i seminarierum och konferenssalar utan också man och man emel
lan. Kväner, samer och andra intresserade ställer frågor som: Vilka var först?

Nästa kapitel, Kapitel 5, handlar om historien bakom frågan ”Vilka var 
först”.
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Kapitel 5

Om politiseringen av etnonymer

Trots att etnonymer är så grundläggande för alla resonemang kring frågor 
som ”Vilka var först?” har de, som jag flera gånger påpekat, mer sällan blivit 
föremål för källkritik. Etnonymer har politiserats och polariserats, nationali
serats och etnifierats och kommit att bli till ett slags naturliga analysenheter, 
på ett sätt som knappast har problematiserats. Föreställningen att historia och 
arkeologi berättade om hela folkgruppers eller nationers förflutna, alltid lika 
sammanhållna, tycks ha bidragit till uppkomsten av denna blinda fläck i 
forskarnas synfält. Aningslösheten har varit stor.

Kan man verkligen utgå från att etniska eller nationella skiljelinjer alltid 
har varit betydelsefulla för människorna? Skiljelinjer som gör att nutida 
etniska grupper ”självklart” kan räkna anor som sträcker sig ner i en dim
mig urtid med bibehållen identitet - ett slags odödligt ”vi”.

Eller har vi att göra med etiketteringar och skiljelinjer som människorna 
har hittat på vid en relativt sen tidpunkt? Denna fråga behandlas i detta 
kapitel, med nödtvunget utnyttjande av diskursbegreppet.

Vad innebär diskursbegreppet?
Ja, det kan omedelbart sägas att begreppet ”diskurs” är ett användbart 
verktyg för att förstå uppbyggnaden av hela sammanhang, exempelvis hur 
benämningar på folkgrupper är knutna till makt och politik. När man talar 
om ”diskursanalys”, talar man om de olika begreppsliga beståndsdelarna i 
sådana sammanhang, och hur dessa uppstått.

Med ett vardagligt exempel, en liknelse utifrån ordet ”hemmafru”, ska jag 
försöka tydliggöra vad som menas.24*) En fråga som ”Hur många hemmafruar 
finns det nu för tiden?” kan nämligen behandlas på flera olika sätt, utöver det 
mest självklara: att man anger en exakt siffra eller kanske en uppskattning, 
vilken skrivs ner på ett papper eller noteras i en kolumn på en dataskärm.

För en diskursanalytiker förskjuts frågan snart till frågor som ”1 vilka sam
manhang blir det över huvud taget aktuellt att tala om kategorin ”hemmafruar”? 
Hur konstitueras den kategorin? Vilka är de som myntat begreppet? Varför gjor
de de det?”. Verklighetsuppfattningar och därmed sammanhängande begrepp 
och begreppsanvändningar studeras genom detta frågande i en diskursanalys.
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Kategorin ”hemmafruar” kan således analyseras på flera sätt än att, 
exempelvis, jämföras med antalet förvärvsarbetande män. Den definieras 
kanske i andra sammanhang som en arbetskraftsreserv? Eller kanske 
rentav, i ett moraliserande sammanhang, som ett uttryck för parasitism?

Men kategorin kan också uppfattas som en del av befolkningen som 
(osjälviskt) ägnar sig åt vård och omsorg om barn, och kanske till och med 
om sina män? Mats Börjesson, sociologen vars åskådningsexempel jag 
utnyttjar, har sinne för ironi.

Diskursanalytikern kan gå vidare: det går att väva in begreppet ”hemma
fruar” i sammanhang där man, exempelvis i en genusanalys, söker konstruk
tionen av ”det kvinnliga”, eller vill studera bredare idéer kring barnuppfostran. 
Det gäller att göra något med sitt material, att ställa kategorin i relation till 
andra kategorier och företeelser i samhället - kategorier med var för sig vid
häftande egenskaper - inte bara beskriva det, som det såg ut efter insamlandet. 
Valet är enbart forskarens, i dennes försök att förstå fenomenet ”hemmafruar” 
som en del i ett sammanhang. Detta ”som” är viktigt. Begreppet ”hemma
fruar” betraktas nämligen som ett symptom på något som ligger under en yta 
av vardaglighet, något som till synes är helt vardagligt. Hemmafrun ”är” inte, 
hon konstrueras med hjälp av kategorin och dess kulturella sammanhang.

Diskursanalytikern kan sålunda, méd hjälp av sina frågeställningar, visa 
att begreppet ”hemmafru” är en socialt konstruerad kategori, invävd i 
sammanhang av moral, värden eller rationalitet av olika slag. Och det är 
just detta under ytan befintliga som uppmärksammas, egentligen inte 
hemmafruarna som sådana. Att dekonstruera kategorin är att klarlägga de 
sammanhang där kategorin uppstår och används.

Att på likartat sätt dekonstruera begreppen ”etnicitet” och ”national
ism” är att belysa de sammanhang där etnicitet och nationalism är (eller 
blir) betydelsefulla fenomen. Det är vad jag nu kommer att försöka göra. 
Jag ägnar dock förhållandevis lite uppmärksamhet åt det vidsträckta forsk
ningsfältet nationalism som har en hel del gemensamt med fenomenet 
”etnicitet” ifråga om behovet av ett historiskt ursprung - gärna så uråld
rigt som möjligt.241

Var etnicitet och nationalism verkligen av politisk 
betydelse i det avlägset förgångna?
Ordet ”maktdiskurs” kan alltså enklast förklaras som ”sammanhang 
kring makt” eller ”tänkande där makt ingår”. Min fråga är nu: Hur gam-
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mal är den maktdiskurs i vilken fenomenen ”nationalism” och ”etnicitet” 
ingår? Det är också den maktdiskurs som gör att gamla jordfynd av före
mål, produktionsavfall, stenhögar, sotlager eller härdar har blivit argu
ment i konflikter om ”vilka som var först” och därigenom tillskrivs 
kapacitet att öka den ena nutida gruppens rätt till land och vatten, och 
minska andras.

En som har försökt få ett av sin egen samtid obundet perspektiv på 
betydelsen och uppkomsten av detta sätt att tänka och resonera kring makt, 
är historikern Harald Gustafsson.242 Han ifrågasätter forskare som varit 
upptagna med att identifiera nationella identiteter före det sena 1700-talet, 
när sådana helt oomtvistligt började utkristalliseras. De har kanske varit 
fångade i senare tiders synsätt i sina frågor till källmaterialet, vilket natur
ligtvis kan leda fel - fel frågor till fel tid och fel verklighet, alltså.

Förhållandet att ett avsevärt antal forskare har råkat finna den första 
”riktiga” nationalismen just i det område och just vid den tid de råkar 
studera243 väckte Gustafssons misstankar: Således utvecklades en national
ism i England, om man nu ska våga tro på skilda specialister, antingen under 
högmedeltid, under hundraårskriget, under elisabetansk tid eller under 
1700-talet - vid högst olika tidpunkter i samma nation alltså! Och enbart 
ordet ”Norge” har varit tillräckligt för att en norsk historiker ska hävda att 
det fanns en nationell identitet i det tidigmoderna Norge, möjligen starkare 
än nutidens, fastän detta - enligt forskaren ifråga - inte var någon national
ism.244 Något har tydligen blivit fel.

I artikeln The Eighth Argument. Identity, Ethnicity and Political Culture 
in Sixteenth-Century Scandinavia undersökte Gustafsson huruvida just etni
citet och idéer kring Nationen var viktig för det politiska handlandet under 
Kalmarunionens sista tid, medeltidens slutskede och under resterande del av 
1500-talet - en tid långt före de egentliga nationalstaternas tid, med deras 
ideal om en kulturellt och språkligt homogen befolkning. Grundantagandet 
som många forskare har gjort, att Nationen ”nästan alltid” har funnits i 
någon form, gör det svårt att säga något bestämt om innehållet i och vikten 
av sådana identiteter i en tid då ingen ännu läst tyska romantiska filosofer 
eller hade upplevt den franska revolutionen.245

Gustafsson valde därför att, i spåren av vissa andra forskare, söka iden
tifiera något annat än de sentida nationella identiteterna, ”något liknande”, 
men ändå inte riktigt detsamma som romantikens "folksjäl”. Han sökte 
något svårdefinierat, men som ändå kan ha varit av betydelse för uppkoms
ten av stater, något som begreppsliggjorts med ord som ethnie246 och regnal-
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ism.247 Han försökte vara opåverkad av önskemål, att hitta detta nationella 
eller etniska ”något” i en så avlägsen tid som möjligt.

Gustafsson inventerade de argument som under senmedeltiden och 
1500-talet avsetts vara effektiva när det gällt att initiera eller förklara 
politiska handlingar under en turbulent tid i Skandinavien. I ett sådant sam
manhang bör man - här om någonsin - kunna urskilja den faktiska betydel
sen av etniska eller nationella identiteter, i en tid då de ännu inte blivit så 
självklara i det allmänna medvetandet som de var exempelvis i Europa 
under 1900-talet.

Han gick alltså igenom handlingarna som har med Kalmarunionens 
upplösning att göra: vad har aktörerna angivit för argument för att förmå 
de många människorna att bistå sittande regenter eller kungaaspiranter i 
dessas väg mot tronen, och rentav riskera sina liv på kuppen? I vad mån 
beräknades exempelvis antitetiska ”vi och dom”-argument ha effekt?

Gustafsson fann flera olika slags bevekelsegrunder för att rättfärdiggöra 
krigshandlingar, legitimera religionsskifte, förklara lojalitetsbyten eller 
motivera det egna handlandet.248 Han fann åtta249 olika argumentations
linjer:

• Att något är gammalt och därigenom gott, och värt att försvaras (”den 
gamla goda tiden”).

• Att något är i överensstämmelse med lagar och bindande överenskom
melser, vilket gör en viss typ av handlande nödvändigt.

• Att en mans status och ställning kräver viss typ av handlande (”den gode 
undersåten”).

• Att fred ska uppehållas eller återupprättas.
• Att materiella skador ska undvikas eller materiella fördelar ska vinnas.
• Att alla ska handla som goda kristna eller mot sådant som inte är kris

tet.
• Att en specifik grupps ära ska upprätthållas (”ett känt och respekterat 

kungadöme”).
• Att tillhörighet i ett särskilt kollektiv nödvändiggör ett speciellt hand

lande (”vi och dom”).

Det visar sig att ”vi och dom”-argumentet, eller föreställningar om en 
gemensam identitet, inte hade någon särskilt stor plats i den politiska kultu
ren vid denna tid. I den mån de har funnits, har de varit av betydelse bland 
herrarna, knappast bland undersåtarna.250 Vanligt folk brydde sig inte sär-
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skilt mycket om vad som kanske kan beskrivas som etnicitet eller de före
ställningar om ett gemensamt förflutet som kännetecknar nationalismen.

Detta gör att man som forskare, i likhet med Gustafsson, måste ställa sig 
frågande till det stora intresse som gällde etnisk eller annan identitet i tider 
långt före senmedeltid och tidigmodern tid. Det verkar som om historiker, 
och förmodligen också arkeologer, tenderar att formulera frågor till det 
förflutna som mer har att göra med en samtid än en sedan länge svunnen 
tid.

Men detta är nog egentligen ett resultat som på sätt och vis också kunde 
ha förväntats; arkeologin såväl som historieämnet institutionaliserades, som 
tidigare nämnts, just i en tid då identifiering av nationella identiteter var ett 
statsintresse och sålunda berättigat till statsanslag. Frågeställningar och syn
sätt kan ha hängt kvar i medvetandet hos forskarna och deras uppdrags
givare.

Gustafssons resultat stärker mig i misstanken att gamla etnonymer allt
för ofta har tolkats som benämningar på etniska grupper eller i termer av 
nationella kategorier, något som också skulle gälla de tidiga beläggen för 
lappar, skridfinnar, kväner etc. Självfallet har detta betydelse för allt arkeo
logiskt sökande efter spår av dessa ”etniska grupper”, till exempel i form av 
"typiskt samiska” föremål eller ”samiska etniska signaler”. Forskare har 
kanske sökt något som inte ens existerade för de människor som arkeologer 
studerar och försöker etikettera?

Om den begynnande politiseringen av etnonymer
Gustafssons resultat är kanske inte förvånande. I den mån de överraskar, 
avslöjar de möjligen något väsentligt om läsarens tid och sätt att tänka. Men 
man kanske kan få för sig att slutsatsen representerar en relativt ”efter
bliven” europeisk periferi? Det finns därför anledning att undersöka i vad 
mån fenomen som nationalism och etnicitet varit av betydelse i tidigare 
skeden i sydligare delar av Europa. I vad mån kan maktlegitimitet som 
hänvisar till gruppers härstamning, blod och kultur påvisas redan under det 
första årtusendet?

Den romerske historieskrivaren Tacitus, som också visste att berätta 
om människorna längst i norr, betonade i verket Germania (fullbordat år 
98 e.Kr.) kroppsliga egenskaper (habitus corporum), kultur, seder, vanor och 
religion (mores, cultus, instituta ritusque), språk (sermo, lingua) och vapen 
(patria arma) såsom särskiljande kriterier mellan olika grupper.251
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Tacitus står inte ensam ifråga om sin syn på vad som skiljer kollektiv 
med olika benämningar: i sin översikt rörande vad olika källskriftsförfattare 
har uppfattat som särskiljande mellan olika folk under hela första årtusen
det c.Kr., finner historikern Walter Pohl252 att dessa alla explicit eller imp
licit anger språk, vapen och stridssätt, klädsel samt frisyr och kroppsliga 
kännetecken såsom särskiljande mellan grupper. Det var alltså inte tal om 
etniska eller nationella kategorier som räknar ett gemensamt, kanske 
mytiskt ursprung. Det verkar heller inte som om de kulturella skillnaderna 
har uppfattats som problematiska i mellanfolkliga relationer, inte heller för 
Tacitus - det är mer en fråga om konstateranden.

De allra första tecknen på en verklighetsuppfattning där härkomst och 
kultur har varit av politisk betydelse, uppträder mot slutet av första århund
radet e.Kr. då en romersk officer av batavisk, alltså germansk, härkomst lät 
sitt hår växa och färgas rött, detta i ett sammanhang när han förenade sig 
med ett galliskt-germanskt uppror.253 Han ville tydligen bli accepterad som 
någon annan än romare i ett politiskt sammanhang. Det var sina yttre 
kännetecken han modifierade, i en önskan att bli accepterad som galler eller 
german bland galler och germaner.

Det är dock först mot 300-talets slut som man finner tecken på att etni- 
citet politiseras i den romerska världens maktkamper. Då började franker, 
goter och langobarder etablera olika kungadömen på tidigare romerskt 
område. Men mycket var alltjämt romerskt i fråga om styrelseskick. Före
ställningar om att ”rätt blod” kunde ge människor rättigheter som andra 
inte förunnas, var då ännu inte avgörande: härstamningen behövde då ännu 
inte vara stigmatiserande. Det verkar inte vara fråga om etnicitet av det slag 
som sysselsättter vår tids socialantropologer.

Att särskilja människor genom härkomst var dock sedan länge en vanlig 
princip i antikens etnografi och en del i den bibliska världsbilden. Den togs 
upp i Isidors av Sevilla (560-636) kategorisering. Isidor var veterligen den 
förste att sätta ett samband mellan västeuropeiska folkgrupper och bibliska 
gestalter. Härstamning kom att bli prestigegivande och ”blodet” därmed 
viktigt. Isidor föreslog bland annat att goterna var ättlingar till Magog, son
son till Noa.254 Helt klart åberopas här mytiskt ursprung som förenande för 
människor. Att det var en kyrkans man som såg dessa möjligheter är inte så 
förvånande, Bibeln är full med referenser till vad som kan tänkas ha varit 
grupper möjliga att definiera som etniska.255

Isidor förklarade i övrigt att språket var konstituerande och sammanhål
lande för olika grupper (gentem lingua facit). Detta innebar dock ändå att
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man fortfarande, i varje fall hjälpligt, kunde byta identitet genom språkbyte. 
Den känsla av samhörighet som konstituerades genom språket var inte så 
betydelsefull för de kollektiv som romarna kallade franker och goter, utan 
var mer en faktor av praktisk betydelse; det handlade om kommunikation.

En krönikör, Regino av Prüm (ca 900), angav emellertid att det fanns 
fyra olika principer för att klassificera människomassor: härkomst, seder, 
språk och lagar (diversae nationes populorum inter se descrepant genere, 
moribus, lingua, legibus). Till sedvänjorna räknades klädsel och hur hår och 
skägg friserats. Vi närmar oss här något som kanske kan ha varit ett syste
matiskt kommunicerande av kulturella skillnader och föreställningar om en 
gemensam härkomst inom grupper. Reginos tankar har sedan varit produk
tiva.256 De återkom hos Niccolö Machiavelli (1469-1527) och fanns med i 
en lärd tankesfär som sedermera Gustav Vasa kan tänkas ha varit förtrogen 
med i sitt centralistiska projekt. Men detta var under Gustav Vasas tid 
snarare tankar, än en riksomfattande känsla av kulturell homogenitet257 till 
vilken det var långt under 1500-talet.

Kategoriseringen var under Reginos tid nog snarare en social konstruk
tion än ett biologiskt faktum, inget man ohjälpligt har med sig alltsedan 
födseln. En individ kunde i princip byta identitet genom att tillägna sig ett 
nytt språk, samt anta andra seder och lagar. Barnen kunde på så sätt skilja 
sig från föräldrarna.258 Sådana distinktioner fick emellertid efterhand poli
tisk laddning och återkommer hos såväl Saxo som Snorre Sturluson på tal 
om skandinavers relationer till slaviska grupper.259 Men då talar vi om 
1100- och 1200-talen. Etnicitet fick emellertid helt klart betydelse i europe
isk historia när den blev en grund för makt, privilegier och drivkraft till - 
samt villkor för - integration i de kristna kungadömena. Det var då fort
farande inte nödvändigtvis fråga om en etnicitet som satt ”i blodet”.

Pohl framhåller att de etniska särdrag man urskiljde under första år
tusendet till stor del var resultatet av mänskliga handlingar och beslut, snara
re än något naturligt, ”från början givet” och som man, så att säga ohjälpligt, 
var född med.260 För att etnicitet ska ”inträffa”, påpekar han helt riktigt, 
räcker det inte med att vara ”olika”, det krävs också att olikheten eller olik
heterna i kulturellt hänseende allmänt uppfattas som betydelsefull och som en 
försvårande faktor.261 Men det är inte självklart att olikheter i kultur är en för
svårande omständighet i umgänget människa och människa emellan, eller 
mellan grupper. I själva verket underkommuniceras ofta kulturella skillnader.

Biologiskt ursprung (blod och födsel) som särskiljande kriterium mellan 
mänskliga kollektiv, blev emellertid en plågsam aktualitet under medeltiden.
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Till detta hörde också religiös tillhörighet, vilken vid denna tid kunde vara 
att räkna gemensam härstamning till bibliska gestalter, goter eller Tacitus’ 
germaner.262 Under 1200-talet blev rasism påtaglig i politiken; mot folk
grupper i kristenhetens östliga utkanter, mot judar, mot underkuvade grup
per på de Brittiska öarna och mot muslimer.263 Kulturella skillnader, 
förknippade med religion, blev sålunda en anledning till konflikt.

Etnicitet blev alltså, av allt att döma, politiskt brännbart först under 1100- 
och 1200-talen. Detta var en tid då kristenheten i Europa började inta en 
oförsonlig attityd till okristna (inte bara till muslimerna), men också till de 
kristna som inte företrädde den ”rätta” läran (däribland östkyrkan). Som jag 
tidigare påpekat, är det också vid denna tid som skriften börjar utnyttjas som 
ett slags artificiellt minne i kyrklig och världslig förvaltning, vilket innebar att 
folkgrupper, fientliga eller allierade som kanske blott var omnämnda, nu allt
mer omtalas i de skrifter som historiker och arkeologer sedermera har stude
rat och nyttiggjort i försök till kunskapsuppbyggnad. Sådana etnonymer har 
i vissa fall aktiverats politiskt, de har nationaliserats eller etnifierats

Under medeltiden blev kulturella skillnader, i detta fall religion och före
ställningar kring härstamning, avgörande i umgänget mellan grupper av 
människor på ett sätt som de tidigare inte hade varit. Detta blir nu blir tyd
ligt på de brittiska öarna, på iberiska halvön och i de tysk-slaviska gränsom
rådena. Relationerna mellan Rus, det område där Ryssland efter hand 
uppstod, och de skandinaviska länderna utvecklades till en ömsesidig miss
tänksamhet. Nu lades grunden till senare tiders misstro gentemot Novgorod 
och det senare Tsarryssland. Väpnade konflikter kom att prägla relationer
na. Tidigare hade dynastiska förbindelser varit vanliga mellan furstehusen i 
öst och väst.264 I Ryssland kom den tidigare nämnda, för de kristna nedsät
tande benämningen nemtsy, i bruk vid 1100-talets slut.265

Vi kan som slutledning, i enlighet med vad Walter Pohl påpekat,266 notera att:

The idea that a state should only accommodate one nation, and discriminate 
against all others, was born in the 19th century, and has become fashionable 
again at the end of the 20"’. Its effects can be studied in gruesome detail in 
former Yugoslavia. No Frank, Lombard or Hun would have understood the 
implications of ethnic identity in this way.

Reflexioner
Det är förvånansvärt få skrivna källor som har med etniska eller nationella 
kategorier att göra, i det tidiga skriftliga källmaterial som rör klassifikation
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av mänskliga kollektiv i Europa. Det finns, såvitt jag kan se, inget som talar 
för att etnisk eller nationell tillhörighet var särskilt betydelsefullt före medel
tiden.

Detta utesluter inte att sådana föreställningar funnits, men det finns 
knappast stöd för denna tanke. Men man måste nog ändå konstatera att 
perioden från cirka 300- till 800-talet, den tid till vilken många av Europas 
nationella myter om staters uppkomst hänvisar, egentligen inte är något 
annat än historikernas 1800-tal som forskarna har projicerat bakåt till ett 
avlägset förflutet.267 Förhandsuppfattningar, enligt vilka det under mycket 
lång tid funnits ett slags nationalstater, har tydligen varit avgörande i sam
band med uttolkningen av de skrifterna.

Etnicitet kom att politiseras i förhållandevis sen tid. Vad som dessför
innan varit, har nog varit ”ordinära" konflikter mellan grannfolk, eller 
mellan olika eliter. Kulturella skillnader kan, som vi sett, inte utan vidare 
definieras som etniska skillnader: man skiljer inte nödvändigtvis vän från 
fiende genom kulturella förhållanden eller genom ”blod” och härstamning.

Det är därigenom knappast möjligt att vetenskapligt underbygga påståen
den om att en eller annan etnisk grupp är ”uråldrig”, att man kan räkna med 
något tusenårigt (eller äldre) i vår tid väldefinierat ”vi”. För vår samtid stora 
frågor om vilken nutida etnisk grupp som ”varit först” i givna områden, har 
av allt att döma applicerats på en försvunnen verklighet som inte kände till 
detta sätt att tänka. När de senantika författarna en gång beskrev de ”bar
bariska folken” - samhällen organiserade efter helt andra principer än de 
”civiliserade” - skapades, som jag tidigare framhållit, ett slags tankemässig 
ordning i de förhållanden som föreföll kaotiska för en grekisk eller romersk 
betraktare, men som skribenterna ändå försökte systematisera. De beskrevs i 
etnografiska termer som var välbekanta för betraktaren, begrepp som ”stam
mar", ”folk" och ”nationer”. Dessa enheter systematiserades sedan vidare 
med hänseende på geografisk belägenhet, ursprung, språk, sedvänjor och 
religion. En välordnad ”barbarvärld” kom på så sätt att skapas, med 
avgränsbara enheter, var och en med sina bestämda särdrag.

Denna systematisering var så framgångsrik att ”barbarfolken” efterhand 
uppfattade sig själva och sitt förflutna utifrån de antika författarnas katego
rier, begrepp som också de sentida forskarna har haft svårt att frigöra sig 
ifrån. Auktoriteterna hade stor auktoritet. Således kom de antika författar
nas germanska stammar att framstå som en bestämd organisationsform, där 
det i själva verket fanns en samling olikartade och instabila enheter vilka 
ständigt omformades genom splittringar och sammanslagningar - en verk
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lighet annorlunda än de statiska bilder som eftervärlden har härlett ur de 
skriftliga källornas kategorier.268

Auktoriteternas kategorisering baserades nog inte så ofta på personliga 
kontakter, eller uttrycket en ambition att vara fullödiga etnografiska 
beskrivningar. Men de har ändå legat till grund för sentida människors his
toriska identifikationer på ett sätt som jag beskrev i Kapitel 4. Har det stått 
i en eller annan källskrift att det område man bor i befolkats av gruppen x, 
så är man x. Och detta har människorna också fått lära sig, i skolan eller på 
annat sätt.

Från etnonym till etnisk grupp och nationalstat 
- exemplet finner-finnar-finländare
Behovet av en föreställning om ett gemensamt ursprung, en historisk identi
tet, har många gånger funnit näring i skriftliga uppgifter som - betraktade i 
sitt ursprungliga sammanhang - egentligen inte haft ett skvatt att göra med 
etnicitet eller nationella identiteter. De har varit självklara i den maktdiskurs 
som forskarna själva har varit förtrogna med, och kommit att bli en del i en 
förförståelse. Sentida politiska kategorier (som "nationen” eller den egna 
etniska gruppen) har projicerats in i källmaterialet.

Jag ska hålla fast vid denna förförståelse ännu en liten stund. Jag kan 
nämligen visa hur benämningen ”finne” kommit att få olikartade innebör
der i olika områden vid olika tidpunkter genom”nationalisering” och ”etni- 
fiering” av begreppet.269 Det är själva etnonymen jag ska diskutera. Den är 
första gången nämnd i skriftliga källor år 98 e.Kr. i Tacitus Germania. Loka
liseringen är dock vag, något som också gäller de Phinnooi som Ptolemaios 
nämner (100-talet e.Kr.) och de som Jordanes på 500-talet kallade Screre- 
finni och Finni mitissimi.

Grundordet ”finne” finns också som beståndsdel i områdesnamn, avled
ningar av gängse begrepp för människorna. Allt som allt finns det tre-fyra 
dylika, under historisk tid inbördes oberoende, befolkningsgrupper som 
kallats eller kallas ”finner”, ”finnar” (Fig. 15) . De ska jämföras inbördes.

Om man är norrman och hör ordet finner tänker man nog först på 
befolkningen i norska Finnmark, vilken efterhand fått självbenämningen 
samer accepterad. Om man är svensk tänker man möjligen i första hand på 
befolkningen i Finland, finnar eller finländare.270 Men etnonymen finns 
emellertid också i benämningen Finnveden, ett av de medeltida ”smalan
den” i det sydsvenska landskapet Småland, omtalat av Jordanes (Finnai-
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Figur 15. De nordiska länderna med de geografiska begreppen Finnveden, Egentliga Finland 
och Finnmark markerade (genom understrykning). Finnveden är en del av det nutida landska
pet Småland. (Karta ursprungligen från Nordic Archaeological Abstracts 1997.)
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tbae).271 Den är också, och detta är mindre känt, identifierad i ordet 
Herefinnas som uppträder i den gamla anglo-saxiska skattelistan Tribal 
Hidage från 600-700-talet. Gruppen ifråga har uppfattats som ett slags 
”jägare-krigare ” .272

När Tavastland och delar av Karelen hade lagts under Sverige under 
1200-talet, kom man emellertid att med Finland mena det nutida landska
pet Egentliga Finland. Den östra delen av det medeltida Sverige benämndes 
under 1300- och 1400-talen Österlanden, analogt med Norrlanden.273 Det 
första säkra belägget för att man med Finland avsett landet mellan 
Bottenhavet och Finska viken, är från 1000-talets första decennier.274 
Begreppet Sum, vilket refererar till Suomi, förekom i ryskspråkiga, medel
tida källor första gången 1240.275

Uppenbarligen har dessa olika befolkningar ursprungligen inte haft 
något att göra med varandra i politiskt eller socialt hänseende - om inte 
annat har avståndsfaktorn varit betydande. Ändå är det rimligt att anta att 
det bland dessa finns en minsta gemensamma nämnare som förklarar 
benämningen ”finne” etc., när de dyker upp i skriftliga källor och som kan 
hjälpa oss att följa ändringar i tänkandet kring etnonymer.

Denna gemensamma nämnare består i att ordet är avlett från ett begrepp 
med den ungefärliga innebörden ”jägare, samlare, vandrare” (jfr tyskans 
finden, engelskans find och vårt svenska finna).276 Detta levnadssätt kan 
antas ha varit iögonenfallande i de närboendes eller tillfälliga besökares 
ögon. Principen för folkslagsbenämning är inte unik, begreppen beduin och 
khazar betyder, som tidigare nämnts, ”ökeninvånare” respektive ”person 
without permanent residence”277 (khazarerna var egentligen ett konglo
merat av åtskilliga olika folkgrupper).

Nordisternas uppfattning, att ordet ”finne” myntats utifrån ett levnads
sätt, har stöd i arkeologiska såväl som paleoekologiska studier, det vill säga 
undersökningar av vegetationens utveckling, däribland sädesodlingens rela
tiva betydelse. Jordbruket var blygsamt i såväl Finnveden278 som Egentliga 
Finland ännu under järnåldern, man kom dock att öka i betydelse under 
vikingatiden.279 Över huvud taget har endast en mindre del av det nutida 
Finland nyttjats för jordbruk under vikingatiden och den tidiga medeltiden 
- fångstnäringar tycks ha varit långt viktigare.280 I norska Finnmarken, där 
jordbruksekonomi inte har så goda förutsättningar, har referensen till 
jägar-samlarekonomier varit adekvat långt fram i tiden även om där också 
funnits andra betydande näringar.

Betydelseförskjutningar som de nämnda är knappast unika för etnony-
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mer eller för medeltida förhållanden. Vi kan ju idag se att begreppet 
”svensk” alltmer kommit att betyda ”person med svenskt medborgarskap” 
än ”en person född och uppvuxen i Sverige med svenska som modersmål, 
med lika svenska föräldrar som far- och morföräldrar, med svenska traditio
ner och tankesätt givna redan under småbarnsåren”.

Vad är det som hindrar att inte begrepp som kvän eller lapp har påver
kats och förändrats på liknande sätt?

Mer om politiseringen av etnonymer
Benämningarna ”finne” etc. fyllde ursprungligen funktionen att urskilja 
människor med ett ”primitivt” levnadssätt, vilka levde i utkanten av ”civi
lisationen”, det vill säga de områden där källskriftsförfattarna hade sin 
hemvist.

De upplysningar som vi i övrigt får ta del av om dessa människor28! är 
helt i överensstämmelse med den etymologiska grundbetydelsen - fångst
ekonomi betonas. Att det förmodligen har varit fråga om ytliga bekant
skaper har emellertid inte hindrat forskningen att lägga utomordentligt stor 
vikt vid dessa omnämnanden. Men de kan inte antas ha haft en etnisk eller 
något slags nationell innebörd när de dyker upp i källorna.

Begreppen blev varaktiga. De nedtecknades på papper och pergament, 
skrevs av gång på gång, för att sedan användas på olika sätt: bli till benäm
ning på finsktalande och till att avse en befolkning i Nordnorge, men också 
till att ge namn åt en nationalstat. De nationellt sinnade i den blivande 
republiken Finland (Suomi) fann en identitet och benämning i de 
tidiga skriftliga källorna om ”finnar” och ”Sum” (i novgorodiska källor). 
Begreppet ”Finnveden” försvann redan under 1400-talet men användes 
bara av de lärda under 1500-talet för att sedan återupplivas under 1800- 
talet.282 Uppgifterna om Herefinnas är unika.

Den minsta gemensamma nämnaren bakom dessa separata utvecklingar 
är något som man kan kalla ”medeltida kulturell förändring” och ”stats
bildning” - implementering av en ny maktdiskurs; nya sätt att tala om och 
förverkliga makt, där religionen och därmed kulturen spelade en stor roll. 
Att just dessa samhällsförändringar varit avgörande, framgår vid ett när
mare studium av de olika områden där människor kallats finnar, finner etc.

Nämnda tre olika ”finne-områden” - se Fig. 16 - kom nämligen i olika 
hög grad i kontakt med kristnandet (uttryckt i en mångfald av kyrkor och 
kloster), kunglig maktutövning (uttryckt genom myntbaserad ekonomi,
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Silverhalsringar 
(vikingatid - tidig medeltid)

Nordnorge Egentliga Finland Finnveden

X X (X)

Hacksilver-ekonomi
(vikingatid - tidig medeltid) X X (X)

Mynt som betalningsmedel 1100-talet?/l 200-talet 1300-talet 1200-talet

(X)

Kungliga borgar 2

Städer 2 (1)

Kloster 0 3 (1)

Kyrkor många (vid kusten) många många

Figur 16. Europeisering och "finne-områden" i de nordiska länderna. (Efter Wallerström 2004.)

Det finns ett samband mellan europeisering och övergivande av ursprungsinnebörden i begreppet 
"finne". Närvaro av kyrkor, kloster, kungliga borgar, städer och användande av mynt som betalnings
medel är symptom på europeisering. Där sådana fenomen dök upp förändrades begreppets innehåll. 
Före medeltiden hade olika "finneområden" hacksilverekonomi och bruket av silverhalsringar som 
statussymboler gemensamt. (Parentes anger osäker förekomst.)

beskattning och kungligt borgbyggande) och - viktigast av allt - en på 
skriftspråklighet baserad administration och kult. Sist har dessa förändring
ar fått genomslag i norska Finnmark, medan de är väl etablerade i de övri
ga områdena senast under 1300- och 1400-talen283 - se Fig. 16. I Finnmark 
har ”finner” i det längsta avsett en fångstbefolkning. Med nya makthegemo
nier försvann sedan sådana benämningar ur officiellt bruk, och kvar blev 
omnämnanden i skriftliga källor, svåra att tolka för sentida forskare.

Till bilden hör också den under medeltiden framträdande, alltmer militan
ta och aggressiva kristenhet i Nordeuropa som börjar gruppera människor 
med hänseende på ”blodet”, men också en territoriell administration av 
kyrkan som snabbt också blir förebild för världsliga maktcentra. En organi
serad handel, den hanseatiska, som endast delvis var knuten till de världsliga 
furstarna och som byggde sin ställning på förmågan att länka samman kom
munikationsleder på land och vatten, kom att bli en maktfaktor som kunde 
konkurrera med såväl världsliga som andliga överhuvuden.284 Alltfler mäk
tiga, världsliga och andliga potentater tog vad man uppfattade som öde
marker i besittning utan att alltför mycket beakta dess människor.

En alltmer differentierad samhällsstruktur utkristalliseras som får insti-
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tutionella uttryck i skillnader mellan hög och låg, mellan centrum och peri
feri. Begrepp som lappar och finnar kommer på pränt, i en eller annan 
språklig form, efterhand som de blir föremål för maktintressen. Den kultu
rellt och språkligt homogena nationalstaten är ett relativt sent fenomen i 
Europas historia, den hör 1800- och 1900-talen till. Dessförinnan var bil
den en annan. En uppräkning av alla språk som talades inom Sveriges 
gränser då stormaktsväldet var som störst skulle åtminstone innehålla 
följande: svenska, finska, danska, norska, samiska, karelska, tyska, hol
ländska, engelska och franska (de större invandrargrupperna och vad gäller 
tyskan också i provinserna). Dessutom ska man räkna med estniska, 
ingriska, lettiska, litauiska, liviska, votiska och ryska (i de före detta bal
tiska provinserna). Tyskan, inte svenskan, var det språk som bäst fungerade 
i riket som helhet.285

När de feodala staterna sedan försvann, i efterdyningarna av franska 
revolutionen (1789) eller övergick till att bli nationalstater, kom namn på 
”folket” att vara en viktig faktor för många stater, i synnerhet för dem som 
följde ett tyskt statsbildningsmönster, där egenskaper hos ”folket” var en 
grundläggande princip: ett gemensamt språk och vad som efterhand alltmer 
utvecklades till föreställningar om en gemensam kultur och ett gemensamt 
historiskt/mytiskt förflutet genom en systematisk politik av försvenskning, 
fortyskning, förryskning etc. Motpolen är den franska, revolutionära 
modellen där medborgarskap definierades juridiskt, men som även den byg
ger på konformitet. Enligt uppgift får i Tyskland födda och uppvuxna barn 
till turkiska immigranter idag endast status som gästarbetare, medan med
borgarskap med automatik ges till nykomlingar från Centralasien som kan 
påvisa en tysk härstamning vilken kan ligga århundraden tillbaka i tiden.286

Den ”tyska modellen” för nationer är essentialistisk, den lägger vikt vid 
”blod” och härstamning. Den har öppnat för en mytologisering av det ”ger
manska”. Det vid ungefär samma tid som denna modell etablerades som 
universitetsämnet arkeologi institutionaliserades. Arkeologin såg en nära 
nog självklar uppgift i att identifiera det ”germanska” i det arkeologiska 
materialet - något som i förlängningen, under Nazitiden, kom att gå hand i 
hand med politiska ambitioner att (åter)upprätta ett stort Tyskland, inne
fattande snart sagt alla områden med ”tyska” eller ”germanska” fornläm- 
ningar. Arkeologi blev inte bara en nationell vetenskap, ett forskningsfält i 
nationens tjänst, den kom också att bli emotionell, genom föreställningar 
om att nationell tillhörighet är djupt rotade i kultur och fädernearv. Till den 
”tyska modellen” hör i viss utsträckning även Sverige och de övriga nor-
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diska länderna. Det finns också en pluralistisk princip, där grupper tiller- 
känns särrättigheter eller visst mått av autonomi, en ordning som alltför 
ofta glöms bort i läroböcker och översiktsverk.287

För många människor i Europa var nationalstatens uppkomst av godo: 
den upplöste de feodala samhällena, med allt vad dessa bjöd på av svårig
heter för människor att styra sitt eget liv, exempelvis att göra karriär obero
ende av social bakgrund (som Napoleon Bonaparte kom att göra). Men för 
de många människor som inte erfarit feodalismens mörka sidor blev situa
tionen förändrad på ett mindre positivt sätt. Områden som inte riktigt pas
sade in i idealbilden om en kulturellt, språkligt och historiskt homogen 
nation, har på olika sätt blivit föremål för kulturell och språklig homogeni
sering - diskriminering, likriktning och undertryckande av dem eller den 
som avvikit. De i Sverige och Norge av språkpolitiken drabbade var de 
finskspråkiga grupperna, förutom samerna,288 och politiken ledde till 
assimilering, inte minst bland de samer som inte bedrev renskötsel.289

Om ord och begrepp som analysenheter
Ord ger en illusion av entydighet, men man behöver inte gå så långt utan
för sin vardagserfarenhet för att påminnas att så inte alltid är fallet: begrepp 
som ”bok” och ”hus” kan, inte minst i historiskt perspektiv, avse högst olik
artade företeelser, även om det finns vissa drag som förenar begreppen 
”bok” och ”hus”, stora tidsskillnader till trots.

Detta sistnämnda är bedrägligt: för den som hör ord som ”finne”, 
”lapp” eller ”kvän” kan det verka självklart att innebörden ”alltid” varit 
densamma, såvida inte motsatsen låter sig bevisas. Människorna tenderar 
att i det längsta behålla invanda begrepp, trots att man med ord som ”hus” 
eller ”bok” inte längre förstår samma sak som när de en gång myntades.

Debatten kring korasen Belgian Blue, som måste förlösas med kejsar
snitt, och motståndet till genmanipulation ifråga om fåret Dolly med dess 
dubblett är, enligt etnologen Lynn Åkesson, till stor del beroende på förlust 
av ”normala begrepp”; kor och får är minst sagt väletablerade kategorier 
som kommit att utmanas.290

Människorna vill i det längsta att får och kor reproduceras utan konst
lade medel som kloning och kejsarsnittförlossning, annars talar vi om före
teelser som alltför mycket skiljer sig från gängse föreställningar om kor och 
får. På likartat sätt håller människor och forskare fast vid de begrepp de 
redan har om fenomen som ”svenskar”, ”lappar”, ”kväner” eller ”finnar”.
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Även mot denna bakgrund kan det alltså motiveras att man som forskare 
vid tolkningen, i möjligaste mån, försöker uppfatta etnonymer så som de 
gamla källskriftsförfattarna uppfattade dem, och förhålla sig kritiskt till källor
na som påstås vara sanningsvittnen om etniska eller kanske nationella förhål
landen i det förgångna.

Forskare måste därför akta sig väldigt noga för att tolka begrepp för 
mänskliga kollektiv, tagna ur sitt sammanhang. Inte bara ord och begrepp 
förändras, även tankesätten gör det. Det kan verka utmanande och kanske 
rentav stridande mot vad man menar vara sunt förnuft. Men så är faktiskt 
fallet.291

Till allt detta kommer ett helt annat problem som jag redan varit inne på: 
att många berättelser om det förgångna kräver ett slags oföränderligt sub
jekt att bygga berättandet om historiska öden kring, exempelvis ett territo
rium, en personlighet eller en folkgrupp. Annars blir det svårt att fånga en 
publik - och vilken skribent vill inte ha läsare?

Klassifikation - modernitet - maktdiskurs - konflikt
Fenomenet Suonttavaara lappby kan betecknas som en brännpunkt, ett 
resultat av en mängd samverkande historiska, politiska och rättsliga förhål
landen. Så förhåller det sig också med den samiska, etnopolitiska mobilise
ringen, liksom med den kvänska.

Frågan är om de uppkomna konflikterna skulle ha kunnat undvikas? 
Eller skulle de ha uppstått även om de inblandade makthavarna varit några 
helt andra: dignitärer med andra namn, men i motsvarande position?

För att förstå det förflutna, krävs insikter i rådande tankeklimat, något 
som kommer till uttryck i hur ”makt” utövats och legitimerats. Proble
matiken är vittomfattande och kräver också självinsikt om varför vi frågar 
som vi gör. Den kan här bara belysas till viss del.

En startpunkt, av flera möjliga, för konflikterna i norr kan härledas till 
den första renbeteslagen 1886. Särrättigheter framtvingar nämligen homo
gena och exkluderande definitioner av grupper och konstituerar därigenom 
de identiteter särrättigheterna ska skydda.292 Detta innebär med nödvän
dighet att det, vid förverkligandet, måste finnas exakta svar på frågan vilka 
som skulle tillerkännas specifika rättigheter, hur detta skulle ske och varför 
detta var nödvändigt.29’ Gruppspecifika åtgärder förutsätter att grupper 
definieras på ett specifikt sätt.

Det rådde vid denna tid en uppfattning om att samer i sin ”naturliga
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näring” (som förutsätter ett nomadiserande liv) är lyckliga, gör minst skada 
och kostar samhället minst.294 Samer tvingades välja levnadssätt, antingen 
att i anslutning till den så kallade ”lapp ska vara lapp-politiken” försöka 
leva på renskötsel och bli ”riktiga lappar”, ett slags segregering, eller låta sig 
assimileras genom ett fullständigt övertagande av en bofast kultur och anta
gande av svenska som språk.

Efterhand har på så sätt ”samiskhet”, i den offentliga politiken, främst 
förknippats med renskötsel enligt ett förlopp som statsvetaren Ulf 
Mörkenstam har utrett. Staten har, sedan taket nåtts för exploatering av 
vattenkraft med allt vad det inneburit av inskränkningar, försökt att stärka 
rennäringen på sätt som väckt ont blod. Ättlingar till de nybyggare som 
under de senaste århundradena har tagit emot mark och dessutom haft 
fiskerättigheter, har kommit att känna sig förfördelade och frågat sig: med 
vilken rätt ska just vi behöva bli lidande för att oförrätter begåtts mot de 
renskötande samerna som staten nu försöker kompensera? Det är obestrid
ligt att statliga ingripanden i norr, i varje fall sedan 1886, har framkallat 
spänningar mellan olika grupper, eller i varje fall förstärkt de som redan 
funnits i konflikten mellan renskötsel och agrara näringar.

De renskötande samerna är idag trängda av allt högre omkostnader, 
föranledda av näringens rationalisering (inköp och underhåll av snöskotrar, 
motorcyklar, transporter av renar med lastbil, helikopterhyra med mera) 
vilka måste mötas med större renhjordar, vilket i sin tur innebär allt större 
arealbehov och ett intensivare utnyttjande av de marker som är disponibla. 
Skogsägare klagar över intrång och skadegörelse. Det som kanske kan 
betecknas som skräckpropaganda, ifråga om ILO 169, gör inte situationen 
mindre komplicerad.

Sedan årtionden pågår nu tvister om bättre rätt till land och vatten ovan
för odlingsgränsen.295 Det är fråga om tvister mellan svenska staten och 
privata markägare (äganderätt), mellan samer och privata markägare 
(renbetesrätt samt rätt till jakt och fiske), mellan medlemmar i samebyar och 
samiska icke-medlemmar (om nyttjanderätt) samt mellan samer och staten 
(om äganderätt). Samerna menar sig ha blivit bestulna på äganderätt till 
mark, de gamla lappskattelanden. Dessa framstår, vid studium av rätts
tillämpningen vid tingen, som privatägda ännu under 1700-talets förra 
hälft.296 En annan uppfattning växte emellertid fram senare, enligt vilken 
lappskattelanden var statlig mark.

På liknande sätt har de skattehemman som uppkommit ur de alltsedan 
1670-talet etablerade nybyggena i Lappland, i varje fall enligt kritikerna,
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berövats äganderätt till stora arealer land och vatten, vilka man menar har 
ingått i de gamla nybyggena, däribland de så kallade ströängarna.297 
Konflikter om land och vatten är emellertid inte begränsade till Norrland; 
även i de så kallade finnskogarna i Mellansverige pågår tvister såväl mellan 
privatpersoner och staten som mellan skogsbolag och privatpersoner.298 Nu 
senast har också kvänerna kommit in i bilden.

Juridiska processer mot svenska staten pågår, där kärandeparten menar 
sig blivit bestulen på mark, vatten och jakt- och fiskerättigheter i samband 
med avvittringen, det förfarande då statens skogar avskiljdes från de enskil
das. Denna uppdelning startade i början av 1800-talet och pågick i etapper 
in på 1920-talet, med tillämpning av ett regelverk vars långsiktiga verk
ningar knappast kunde förutses av de berörda. Många av de berörda var 
analfabeter och borde ha haft stöd av juridisk expertis.

Konfliktlinjerna i det inre av Norrland är flera och de följer inte bara 
etniska skiljelinjer, som man kanske skulle kunna tro, även om samiskhet är 
en viktig faktor i det hela. Det tycks vara så att det finns ”en avgrund mel
lan vad lagar och förordningar stadgat, hur de tillämpats och en bred 
allmänhets åsikter om rätt och fel”.299

Stämningen kan lugnt sägas vara infekterad. Alla påståenden om det för
gångna kan ifrågasättas, och alla som uttalar sig kan misstänkliggöras. 
Invektiv som samehatare, rasist, rättshaverist eller galenpanna hänger i 
luften liksom omdömen som okunnig eller oseriös. Journalisten Svante 
Isaksson, som i sin bok Ingen frid i fjällen (1999) ändå tog på sig uppgiften 
att försöka förstå och redogöra för konflikternas orsaker, berättar i sitt 
förord att han skilj des från sitt manus väl medveten om dessa smädelser och 
”med en förkastelsedom hängande över tangentbordet”.300

Isaksson överraskades emellertid av ett positivt mottagande och skrev 
ytterligare en bok [När staten stal marken, 2001). Kulturgeografen Lennart 
Stenman, som också försökte belysa problematiken, skrev i boken Rätten 
till land och vatten i lappmarkerna i historisk belysning att han har ”häck
lats vid oändligt långa diskussioner”, men också fått ovärderlig hjälp av 
fritidsforskare som verkligen har velat gå till botten i sitt sökande efter 
dokumentation som belyser rättsförluster, vilket inte är det lättaste.301

Om det förhåller sig så, att det från statens sida någonsin har funnits en 
önskan att splittra befolkningen i norr, att härska genom att söndra, har 
ansatsen lyckats. Jag vet inte i vad mån det har funnits någon sådan avsikt 
i systematiserad form under någon längre tid. Kategoriseringstänkandet har 
redan, som vi sett, utlöst händelser genom en inneboende, logisk nödvändig-
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het och i kontakt med verkligheten, för att sedan i sin tur utveckla egna 
kedjor av orsaker och verkningar; verkningar som i sin tur varit orsaker till 
problem att lösa med nya bestämmelser, påbud och rekommendationer.

Vad som däremot har funnits är en strävan efter kontroll och finansiering 
av en statsapparat. Förfarandet har följt nedärvda handlingsmönster i för
valtningen, där politik och fördelning av resurser vilar på beprövade meto
der, vilka i sin tur leder tillbaka på än tidigare mönster. Dessa har präglats av 
rådande kunskapsförhållanden, på den tiden aktuella politiska hänsyns
taganden, men också av rådande uppfattningar om vad som är ”bra” för 
människorna. En hel del av allt detta kan i historiens backspegel framstå som 
missriktade förfaranden, kanske bara begripliga mot bakgrund av en odemo
kratisk statsmakts maktutövning, medan annat kommit ur goda avsikter när 
de planerats och initierats, men har ändå kommit att framstå som långt 
mindre goda inför en efterklok nutids anklagande blickar.

Det som på pappret kan ha sett ut som ett rätlinjigt system av regler, sär- 
rättigheter och undantag, blir till något helt annat när det appliceras på en 
brokig människomassa, när individer ska passas in i fållorna: Vem är egent
ligen same? Vem är ”rätt” arvtagare till nybyggarna och dessas rättigheter? 
Vem eller vilka har "egentligen” rätt att fälla sådana avgöranden om rätt
mätighet? Rådande ideologier och ideal har förstås satt sin prägel på det hela.

Att människor blickar tillbaka och försöker identifiera de förhållanden 
som lett till missförhållanden och tillkortakommanden, ifråga om rättig
heter till land och vatten, är förklarligt. Man frågar sig: Hur kommer det sig 
att de gamla rättigheterna gick oss ur händerna? Och man tycker, tänker 
och säger: Vi vill gärna vara de lappar, kväner eller nybyggare som alltsedan 
urminnes tid var oförhindrade att jaga och fiska som de ville. Arkeologi och 
historia blir till hjälpmedel i konflikten mellan samer, kväner och staten.

Frågor som ”Vilka var först?” blir heta när det handlar om att slå vakt 
om hävdvunna rättigheter.

Ett globalt perspektiv
Orsakssammanhangen bakom etnopolitisk mobilisering är ett forskningsfält 
som intresserar historiker, sociologer, statsvetare, socialantropologer och 
andra forskare. Arkeologin och forskningen kring gamla dokument, historisk 
och annan, har dragits in i det hela. Det finns en gigantisk forskningslittera
tur i ämnet.

Det kan lätt konstateras att dagens intresse för identitet, ”rötter” och det
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förflutna är ett världsomspännande fenomen, en utveckling som vi sett de 
senaste årtiondena och som har betecknats som ett uppvaknande: män
niskor förhåller sig till moderniteten och globaliseringen. Det handlar enligt 
socialantropologen Jonathan Friedman om ett ”hegemonins fall”, om att 
den centrala identitetsmodellen, moderniteten, luckras upp. Som ett led i 
detta ser vi också alltmer framträdande fundamentalistiska, religiösa rörel
ser och den allt tydligare framväxten av identiteter med lokal förankring.302

Förutom en politisering av tidigare befintliga, men underordnade, 
mänskliga identiteter, noteras också en ökning av antalet fundamentalis
tiska, religiösa rörelser, en framväxande etnisk nationalism och lokal krig
föring, allt i rämnorna av en allt svagare världsordning.303 På så sätt har 
antalet nordamerikanska indianer konstaterats ha ökat från 700 000 per
soner år 1970 till nästan 1500 000 år 1980, ett faktum som givetvis inte kan 
förklaras biologiskt, utan beror på att allt fler människor har bejakat en 
indiansk identitet. Samtidigt framträdde fem tidigare okända stammar.304 
Ett stort antal människor har återvänt till sina etniska rötter, efter att 
tidigare varit synnerligen moderna, och kanske rentav cyniska med avseen
de på det etniska.305

Även i vår del av världen förkastas alltmer officiella identiteter och ofta 
i negativa sammanhang nyttjade etiketter (som lapp, underförstått ”lapp
jävel”) och ersätts med självvalda benämningar. Samernas etnopolitiska 
mobilisering i ett land som betecknats som homogent har fått flera nya 
regionalismer i släptåg, förutom en offentlig politik som gynnar mång- 
kulturalismen. Ett slags mot nämnda ”centrala identitetsmodell” kontras
terande ”mot-identiteter” utkristalliserar sig.

Denna världsomspännande process har inte bara bidragit till etnifie- 
ringen av stora invandrargrupper i de globala systemens viktigaste centra, 
utan också till en identiteternas fragmentering. Friedman talar om en 
”modernitetens implosion”, en allomfattande reaktion mot ”moderni
teten”, det vill säga det arv från upplysningstiden som kan beskrivas som en 
strävan att genom kunskaper och teknik förändra världen, och därmed 
mänskligheten, till det bättre. Information om världen och dess uppbyggnad 
har samlats in och bearbetats.

Bland människorna har i allt högre grad ett styrande gjort sig gällande. 
Bestämmelser har etablerats: mellan olika grupper i relation till förmåner, 
begreppsliga gränser som gynnat modernt på bekostnad av traditionellt; ett 
styrande och ställande som inte bara har skapat förutsättningar för tidigare 
otänkbara livsprojekt för minoritetsgruppernas människor, genom möjlig
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het till utbildning, utan också har förändrat kulturmönster och minskat 
rättigheter till land och vatten.

Men väsentliga värden har gått förlorade på vägen. Människor söker sig 
till alternativa ”mot-identiteter” till dem som följt kristnade, politiska dokt
riner kring terra nullius, kolonialism, kapitalism, rasism och den så kallade 
moderniteten i spåren. Diskriminering har varit alltför vanlig. Språk, kultur, 
religion, härkomst och kroppsliga egenskaper har legat till grund för nega
tiv särbehandling. För många människor har det blivit alltför svårt att vara 
”den man är” i språkligt, ekonomiskt och kulturellt hänseende. Detta på
verkar givetvis också de frågor som ställs till det förgångna. Människor har 
formerat grupper med en egen identitet, en etnisk sådan, en regional sådan; 
grupper med en förklarlig politisk agenda - att få det bättre! De utnyttjar 
nu avlägsna tider i politiken på ett sätt som nationalstater tidigare gjort - 
spåren etnifieras istället för att, som tidigare, nationaliseras.

I en maktdiskurs där ”äldst är bäst” och där skriftlig dokumentation av 
rättigheter kan vara avgörande, blir uttalanden som att ”Vi var först!” för
klarliga. Det har kommit att bli en angelägen uppgift att försöka fördela 
arkeologiskt och historiskt källmaterial i kategorier svarande mot nutida, 
politiskt aktiva grupper. De skriftliga källorna, de allra äldsta, har plockats 
fram, och man har vänt och vridit på de gamla formuleringarna. Gamla här
dar, sotlager, högar av jord eller trasiga föremål hittade i marken har blivit 
till argument i konflikter om land och vatten. Det hade nog inte kunnat bli 
på annat sätt.

Men kan arkeologiska forskningsresultat rörande nutida etniska grupper 
och dessas bosättningsområden någonsin bli riktigt ”framtidssäkra”? Eller 
lämnar de alltid utrymme för tvivel och kanske till och med konflikt? Vilka 
är alternativen? Detta är frågor för sista kapitlet.
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Kapitel 6

Reflexioner vid gränsen för 
det vetbara

Samiskan har, som språk, en mycket lång historia i Nordskandinavien men 
det är svårt att precisera detta förhållande i tid och rum och i relation till 
nutida grupper.

Problemen har hopat sig kring både tolkningen av benämningar på folk
grupper i norr och motstridiga rättsanspråk. De rör inte bara det faktum 
att det ännu är långt mellan de olika, arkeologiskt undersökta, lokaliteter
na i Nordskandinavien och att de skriftliga källorna är fåtaliga och knap
past entydiga. Det finns också källkritiska och kunskapsteoretiska problem 
kring arkeologin som knappast bör negligeras; kan man verkligen veta 
något om det avlägset förgångna med i rättsliga sammanhang önskvärd 
precision? Redan tänkandet i etniska och nationella kategorier tycks i sig 
självt vara historiska fenomen som inte leder så imponerande långt tillbaka 
i tiden som forskare ofta har utgått ifrån.

Det har blivit allt tydligare att inte bara det historiska och arkeologiska 
materialet måste tolkas i sin kulturella kontext; även forskarnas frågor och 
de genom dessa frågor erhållna svaren ingår i ett sammanhang att försöka 
förstå. Dilemmat kan också gälla ordet ”identitet”.

Om begreppet "identitet"
Identitet har länge varit ett tema i historieforskningen samtidigt som diskus
sion kring begreppet identitet varit frånvarande. Det finns emellertid, som 
historikern Einar Niemi306 nyligen påpekat, ett problem i begreppet - det 
opererar med bilder av enkla, linjära utvecklingslinjer (som ”fra samisk til 
norsk”) medan den verkliga historiska utvecklingen i själva verket hyst 
mångfasetterade, situationsbestämda och flexibla identiteter, med aktörer i 
gränsland vilka hybridiserats eller kanske kreoliserats på ett sätt så att de 
inte riktigt kan förknippas med sentida gruppidentiteter på ett enkelt, rät
linjigt sätt.307

Det verkar som om detta ord identitet, idag så självklart och fundamen
talt, inte har särskilt lång historia.308 I Encyclopedia of the Social Sciences, 
från det tidiga 1930-talet, upptas nämligen över huvud taget inte uppslags-
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ordet identity, vad man finner är ”identification” som handlar om finger
avtryck och andra tekniker för avslöjande av brottslingar. Begreppet kom 
att få allmän användning inom samhällsforskningen så sent som under 
1950-talet, och får sålunda en utförlig behandling i Tbe International 
Encyclopedia of Social Sciences från 1968 där man finner de båda uppslags
orden ”identity, psychosocial” och ”identification, political”. Vilken verk
lighet är det som studeras med hjälp av sådana, relativt nymodiga begrepp 
- de sedan länge döda människornas eller de nu levandes? Jag är osäker på 
svaret.

Ännu osäkrare blir jag när jag läser Walter J. Ongs bok Muntlig och 
skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet. Ong framhåller nämligen att 
det abstrakta tänkandet, med alla de begrepp som läsare är vana vid att 
använda sig av, till stor del kommer oss till del genom det skrivna ordet.309 
Han citerar undersökningar som visar hur människans uppfattning av sig 
själv i kosmos har påverkats av skriftspråkligheten och boktryckarkonsten; 
upptagenheten med det egna jaget är något som är märkbart hos Kant, 
centralt hos Fichte och påträngande hos Kierkegaard, för att sedan genom
syra hela 1900-talets litteratur. Det tycks ha hänt något med människornas 
abstrakta tänkande under det senaste århundradet.

Det abstrakta tänkande som analfabeter lever med, tycks vara av en 
annan art än hos de litterata. Ong citerar en psykolog, Aleksandr Romano
vich Lurija, som åren 1930 och 1931 intervjuade analfabeter och nästan
analfabeter i Centralasien: i Uzbekistan och Kirgisien. I sin klassiska studie 
kunde Lurija bland annat visa hur läskunnighet ledde till att människorna 
började uppleva sin omvärld utifrån tidigare okända begrepp. Detta gällde 
inte minst det egna jaget: introspektion och självanalys, som är så självklart 
i vår tid, var inte naturligt för dessa illitterata. En beskrivning av det egna 
jaget kunde till exempel inskränkas till att de tillfrågade angav var de kom 
från, hur de levde och vilken gröda de odlade. I övrigt hänvisades det till vad 
andra tyckte.

”Interaktionen mellan den talspråklighet som alla människor föds till, 
och den skrivandets teknologi som ingen föds till, rör vid psykets allra 
djupaste delar... Den förstärker känslan för det egna jaget och befrämjar ett 
mer medvetet samspel människor emellan. Skrivkonsten höjer med
vetandegraden”, menar Ong.310

Detta talar för att historisk-arkeologiska identitetsstudier alltför ofta 
utgår från en begreppsapparat hämtad från forskarnas samtid, vilken 
måste varit främmande för de studerade människorna: ett västerländskt
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1900-talssätt att uppfatta sig själv som människa. Men det betyder inte att 
de sedan länge döda har saknat en identitet. Identiteter kan ha varit helt 
eller delvis andra än de som figurerar i de sentida forskarnas tankevärld.

De kan dock uppmärksammas genom det post-strukturalistiska proble- 
matiserandet av invanda kategorier, utan vilket knappast det kunnat göras 
upptäckter som den att den fornnordiska gudomen Oden idag skulle kunna 
betecknas som queer,311 och det gamla statliga identitetsbyggandet kring 
begreppet ”vikingar” skulle knappast bli så tydliggjort som det har kommit 
att bli. Det kulturspecifika i forskarnas frågande och förklaringar blir allt
mer uppenbart.312

Att forskare idag ställer de frågor de ställer, till exempel om ”etnisk 
identitet”, är vad man kan vänta i en tid av etniska konflikter. Att söka 
den egna gruppens rötter är väl så viktigt som det var för nationalstaterna, 
men för etniska gruppers del kan kännedom om det förflutna också vara 
ett led i en frigörelseprocess: det har visat sig gång på gång, att grupper 
som har upplevt övergrepp och förtryck inte uppnår någon form av upp
rättelse förrän övergreppen har dokumenterats genom vetenskaplig 
historieskrivning. Historia är viktigt, inte minst för minoritetsgrupper. 
Om den arkeologiska och historiska kunskapen kan bidra till en stärkt 
kulturell identitet för en minoritetsgrupp är detta positivt, i varje fall så 
länge forskningen inte har som mål att legitimera undertryckande av 
andra grupper.313

Fel frågor till fel tid?
Att det kulturspecifika i frågandet kring identiteter knappast har uppfattas 
inom arkeologin beror otvivelaktigt på att arkeologerna själva är ett kultur
specifikt fenomen. De applicerar sin egen kulturs begrepp på det förgångna. 
De ser inte riktigt den egna, kulturella egenarten. Som man frågar får man 
ju svar.

Detta är problematiskt. I grunden handlar ju all god forskning om det 
förflutna om en förmåga att ställa ”rätt” frågor till källmaterialet, frågor 
som skulle vara förståeliga för människorna i ”källmaterialets tid” och 
under då rådande kulturella förhållanden.

Att ställa fel frågor, exempelvis om ”den egna etniska gruppens uråldriga 
rättigheter” till en tid som inte kände till begreppet ”etnisk identitet” eller 
som inte tänkt på att kultur kan vara gränsskapande och ett sätt att 
utestänga en del människor och inkludera andra i en gemenskap som vi idag
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skulle kalla ”etnisk”, leder oundvikligen till svårtolkade resultat och 
meningsskiljaktigheter bland forskarna.

Det är som att gå till ett varuhus och i hyllorna leta efter en god och 
välhuggen handkil, eller ett par snabelskor av 1400-talsmodell. (En handkil 
är ett handredskap av grovt bearbetad sten med närmast triangulär form 
som det gått att skära, hugga och borra med. Handkilar kom ur bruk för 
omkring 35 000 år sedan.) I bästa fall kan man få tag på - i den mån perso
nalen över huvud taget kan vara behjälplig - något liknande (vilket hugg-, 
borr- och skärverktyg som helst från avdelningen ”Villa och trädgård” och 
kanske ett par mycket spetsiga herrskor, så kallade myggjagare). Det blir 
nog lätt oenighet i vad mån det är fråga om något ”liknande” när man 
kommer hem till köksbordet med varorna.

Det kan vara detta ”liknande” som framträder, när vi talar om medel
tida människor i termer av etniska kategorier. Detta är i sin tur än mindre 
”liknande” om vi går tillbaka till järnålderns människor, för att inte tala 
om de som levde under sten- och bronsålder. Begreppen tänjs och tänjs och 
tänjs ...

Arkeologin klarar kanske inte av alla frågor. Och det finns anledning att 
reflektera över det egna frågandet, ett frågande som kan göra humaniora till 
en ideologisk vapenarsenal.

Ytterligare frågor till det egna frågandet 
om det förflutna
Forskandet om det förflutna är, enligt Thomas Hylland Eriksen, det sentida 
resultatet av tre starka intellektuella strömningar som har det gemensamt att 
det blir hur lätt som helst att skaffa sig både fiender och rättigheter, genom 
att hänvisa till historien:314

Den ”första intellektuella strömningen” att beakta är upplysningstidens 
ideal om en objektiv rekonstruktion av det förflutna - något som är en 
omöjlighet. En annan är framstegstanken som fick historikerna att söka 
efter drag i utvecklingen som gjorde det förflutna till en logisk förelöpare 
till nuet - en omedveten förfalskning. Och för det tredje har nationalismen, 
speciellt i sin etniska tappning, gjort det till en dygd bland forskarna att ge 
sin nation en central placering i den kosmiska ordningen, att spåra dess 
rötter till en dimmig urtid: att bejubla dess segrar och begråta dess neder
lag.

Ur ett sådant utgångsläge tycks, som Thomas Hylland Eriksen fram
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hållit, utsikterna inte vara särskilt goda för en global gemenskap baserad på 
respekt för det annorlunda.315

Ytterligare orsaker till människornas och forskarnas frågande kring det 
förflutna är, i områden som Nordskandinavien, knutna till ”äganderätt” 
och i synnerhet förhållanden kring hur ”äganderätt till mark” konstituerats. 
Äganderätt, i vår tids mening, är inte något som funnits överallt och i alla 
tider, och skriftlig dokumentation med hög ålder är knappast vänta överallt. 
I vår del av världen, till exempel, står det klart att ord som har med fast 
egendom att göra, land och jord, är relativt sena. De introduceras i de 
nordiska språken först under medeltiden, med kristnandet och därmed sam
manhängande rättsprinciper.316 Arkeologen och juristen Carl Löfving317 har 
således konstaterat att ”... författare som analyserat problemet anser att 
äganderätt i nutida mening inte förekom i förhistorisk tid. De som inte gjort 
en sådan analys använder däremot begreppet oreflekterat”. Kyrkan hade, 
på ett sätt som betygas i väldokumenterade tvister, till en början avsevärda 
svårigheter att få acceptans för att överlåtelser av jord och andra tillgångar 
förutsattes vara ”på evig tid”.318

Den vanliga uppfattningen att äganderätt till jord tillkommer den som 
”blandat sitt arbete med jorden” ifråga, började få fotfäste i det väster
ländska tänkandet så sent som 1690, i och med den engelske filosofen John 
Lockes Two Treatises of Government,319 Tankegången är förknippad med 
svåra gränsdragningsproblem:320 Hur mycket eller lite arbete ska ”rätte
ligen” krävas för att äganderätt ska uppstå? Hur omfattande får denna vara 
utan att andra människors rättigheter kränks? Gäller äganderätt hela om
råden som inhägnas av ett staket, eller blott den yta som upptas av själva 
staketet?

Lockes resonemang, som ofta uppfattas som självklara, kan i vissa situa
tioner konkurrera med andra föreställningar kring vad som är rättvist.321 
Man kan vara petig och ställa frågor som: Begås en orättvisa vid en (statlig) 
omfördelande korrigering av innehav, vilket i sin tur var byggt på en rätt
visa? Hur förhåller det sig med ett sådant omfördelande, om innehavet i 
stället byggde på en orättvisa? I det senare fallet inställer sig en följdfråga: 
Hur långt bakåt måste man gå för att rengöra historiens griffeltavla av 
orättvisor? Man kan också fråga sig: Vad får offer för orättvisor egentligen 
på egen hand och eget initiativ göra, för att korrigera orättvisor som begåtts 
mot dem, däribland de som begåtts av personer vilka agerat på sin regerings 
uppdrag?

Frågor som dessa har aktualitet i alla områden, där människor lever av
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egendomar som förvärvats på sätt som idag kan stämplas som orättfärdiga, 
däribland i områden överallt i världen där kolonisterna en gång utlovades 
beskydd av numera fallna imperier. Det finns, vid sidan av dessa princip
iella problem, gott om oklarheter kring den historiska uppkomsten av 
statens rätt till mark och vatten i lappmarkerna som jag här inte kan gå in 
på.322

Som framgår redan av dessa kommentarer till Lockes teori om rättvisa i 
förvärv av jord, finns det knappast några självklara och överallt giltiga svar 
på vad ”rättvisa” egentligen är, eller hur äganderätt ”rätteligen” ska ha 
uppstått för att anses vara legitim. Det blir också tydligt att frågor till det 
förgångna ställs utifrån tanketraditioner, dagsaktuella kunskapsbehov och 
kanske av slentrian. Detta försvårar ansatser att faktiskt återvinna ”histo
riska rättigheter” - det kan synbarligen alltid uppstå meningsskiljaktigheter. 
Och det kan också uppstå tvivelsmål om vilka nutida människor som mer 
exakt är de ”rätta arvtagarna”.

Vad som krävs är förvaltning och rättskipning som allmänt upplevs 
som rättfärdig, men också internationella överenskommelser, såsom de om 
mänskliga rättigheter och ursprungsbefolkningar. De sistnämnda är vanli
gen förhållandevis precisa och inte så belastade av eurocentrism, benägen
heten att se den europeiska elitära kulturen som ”den enda rätta”, vilket är 
mer än vad man kan säga om Lockes föreställning om hur äganderätt till 
jord konstitueras. Detta att ”blanda sitt arbete med jorden” är något som 
ligger djupt i det grekisk-judiska, sedermera även kristna, kulturarvet, med 
dess imperativ att naturen i möjligaste mån ska brukas för att det är en 
gåva given av Gud.323 Synsättet är ingen självklarhet, globalt och historiskt 
sett. Andra kulturer har en helt annan inställning till naturen.

Ideologisk kunskap
Kunskap om det förflutna är ideologisk kunskap. Redan Niccolö 
Machiavelli visste i Fursten att reflektera över det faktum att glömska, 
rörande gamla maktstrukturer, legitimerar de nyares makt.324 Anspråk på 
tolkningsföreträde har politiska dimensioner: det är suspekt. Det är att tysta 
invändningar och motarbeta alternativa synsätt, att utestänga forskningen 
från den fortgående kritiska prövning som är dess växtkraft. Påståenden om 
det förflutna, särskilt sådana som har med nutida makt och tolkningsföre
träden att göra, måste ständigt vara öppna för kritisk granskning.

Sådan granskning har gjort det tydligt att vetandet om det förgångna
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vävs på en varp av gamla samlande begrepp: namn på nationer, folkgrup
per, platser eller geografiska områden, ibland till och med kontinenter eller 
epoker (som ”vikingatiden”). Sådana begrepp är en gång konstruerade av 
människor för bestämda ändamål, men ger oss med automatik associa
tioner som relaterar till sentida maktcentra eller - alternativt - till motsträ
viga regioner eller folkgrupper, som i historiemedvetandet har framstått 
som motståndare till centraliseringssträvanden.

Människorna har kommit att tänka i termer av ett slags ”normal
svenskhet”, som kan relateras till ”normal-ryskhet”, ”normal-danskhet” 
etc. På likartat sätt förhåller det sig onekligen med begrepp som ”svensk
hetens” historia; det rör sig knappast om en enda svenskhet, vilket begrep
pet suggererar. Begreppen tenderar att kunna börja leva ett eget liv, frigjort 
från det ursprungliga sammanhanget och begreppsinnehållet. ”Varje ord är 
komplext och varje fras laddad med förutsättningar. Men vi lägger inte 
märke till denna komplexitet, om inte vår uppmärksamhet på något sätt 
riktas mot den.”325

Det är nödvändigt att kunna ifrågasätta nyckelbegrepp som i allt väsent
ligt är ett arv från den gamla statsidealismens sentida vinnare. Granskning 
öppnar ögon. Arkeologen Fredrik Svanberg326 har nyligen visat att begrep
pet ”vikingatid”, med alla konnotationer som rör sjöhjältar, dristiga 
handelsmän, fruktade krigare, påståenden om Rysslands grundande eller 
kring Sveariket, täcker ett mycket heterogent innehåll: att man inte kan 
räkna med att det funnits en vikingatid eller ett enda slags vikingar. 
”Vikingar” och ”vikingatid” är historiska konstruktioner som har tillgodo
sett kulturspecifika, nationella behov av en historisk myt. Det som är 
skrivet, särskilt det som är skrivet otaliga gånger, tenderar att uppfattas som 
tidlösa sanningar.

Sådana ”Sanningar” med stort S kan användas och återanvändas, defi
nieras och omdefinieras. ”Nationer” har under de senaste 200 åren gjorts 
till subjekt för historiska och arkeologiska studier, på ett sätt som tidigare 
endast tillkom härskare och härskardynastier. Men 200 år är en kort tid i 
mänsklighetens historia. Vill man så kan man emellertid söka ett tidigare 
ursprung för sådant manipulerande och kommer då ytterligare några 
hundra år tillbaka i tiden. Men man kommer inte längre än till 1200-talet. 
Det var först under 1200-talet det inrättades tjänster som kungliga historio- 
grafer i England, Frankrike och Spanien, med uppgift att skriva historia 
under kungars omedelbara överinseende, en produktion av propagandis
tiska äreminnen och pamfletter; det var förvisso ingen ”objektiv” historie
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skrivning som eftersträvades. Även i de nordiska rikena började det för
flutna användas politiskt vid denna tid.327

Historien och arkeologin förväntades, allt sedan sin första början som 
vetenskaper, ge stoff åt nationella myter. Dessa kunde baseras på notiser om 
heroiska handlingar från arkiven eller reliker i form av skimrande föremål 
funna i jorden, för att inte tala om imponerande fornlämningar (till exem
pel kungshögar).

Det vi kallar historia tenderar att vara ett konstruerande av mänskliga 
identiteter på nutidens premisser. Bilderna av det förflutna organiseras 
under specifika historiska och politiska villkor av specifika grupper. Det är 
den kultur som forskaren är en del av, de nutida förhållandena, som anger 
mål och sätter gränser för vad vi kan uppnå ifråga om vetande. Jonathan 
Friedman328 har kallat detta för ”mytologiserings-praxis” och illustrerar 
fenomenet med hur det gick till när nationella identiteter konstruerades av 
intellektuella i det sentida Grekland.

Det förflutnas människor kom att få nationella beteckningar som de 
själva skulle ha ställt sig frågande till, om de hade fått veta vad som skett. 
Det statliga behovet av en lång, dokumenterad historia är otvivelaktigt en 
av orsakerna till såväl arkeologins, historieämnets som museernas institutio
nalisering, men sättet att ställa frågor kring folkgrupper och nationer har 
också präglats av denna mission.

Myter om ett gemensamt förflutet, påståenden som egentligen inte 
kommit att granskas i sina beståndsdelar förrän långt senare, är en före
nande faktor. Böcker har under lång tid skrivits, där de förhistoriska perio
derna i Sverige framställs som skilda från de i Finland och Norge. Gemen
samt för dem alla är att språkliga och kulturella minoriteter alltför länge har 
varit ”osynliga” i dessa sammanhang. Nationalstaternas dominerande folk
grupp har haft behov av att visa upp en så lång, dokumenterad historia som 
möjligt, gärna en ärorik sådan. Den skulle vara längre än andra gruppers 
inom statsterritoriet, och helst längre än grannstaternas.

Resultatet har blivit föreställningar om en för nationen gemensam histo
risk identitet som via arkeologin når långt ner i stenåldern.329 I den mån de 
kulturellt och språkligt avvikande grupperna inte assimilerades, kom språk
ligt och kulturellt särpräglade minoriteter att hamna vid sidan om. Enligt 
visionen skulle medborgarna dela språk och kultur i en sammanbindande 
ömsesidighet som dessutom tänktes vara överordnad allehanda sociala 
skrankor.

Källmaterial som inte rörde den nationella identiteten kom att förvaltas
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utifrån andra premisser: fornlämningar i samiska områden fick till exempel 
en helt annan status än vikingatidens, vilka hade en säker plats i det natio
nella identitetsbyggandet. Östra Norrbottens finskspråkiga minoritet, till 
exempel, kom helt i skymundan. Den framstod inte som lika ”exotisk” som 
samerna, vilka varit föremål för monografier alltsedan 1600-talet. En poli
tik inleddes som medförde att samer och tornedalingar idag vet mer om 
Sverige än vad de flesta i Sverige vet om samer och tornedalingar och som 
gjort att det kan vara svårt att berätta för skolbarn i Norrbotten att det av 
allt att döma inte har funnits ”vikingar” i Piteå, Luleå och Kalix eller annor
städes i Övre Norrland. Människor har kommit att känna sig perifera - 
utanför historien.

Berättigad kritik har riktats mot synsätt där periferiernas människor 
oftast har skildrats som passiva mottagare. Förlegade överhetsperspektiv 
bryts nu upp, under inflytande av nyare teoretiska strömningar, riktade 
forskningsprojekt och genom det faktum att ”periferiernas människor” 
efterhand har vunnit en politisk tyngd som var otänkbar före demokratins 
genombrott. Kategorin ”nationalstaten” avförs från en dagordning där den 
har framstått som historiens subjekt och yttersta mål. Nya frågor och nya 
ifrågasättanden ger nya tolkningar av spåren från det förgångna.

De undanskymda gruppernas roll, i förlopp som riksbildning och i den 
fortgående statliga maktkoncentrationen, lyfts fram i allt högre grad enligt 
denna ambition. Sålunda kan man se en stor skillnad mellan översiktsverk 
om Nordnorge med utgivningsåren 1974, 1992 och 2004.330 Vi har hela 
tiden att göra med speglingar av förhållanden i forskarnas samtid. Samtidigt 
ökar kunskapen!

Till frågan "Vilka var först?"
”Samtidsfaktorn” är avsevärd när det förflutna gestaltas, och denna tendens 
har även lett till att forskarna under årens lopp har presenterat bilder av 
jordbrukets uppkomst som skapats i anslutning till framträdande ekolo
giska, socio-politiska och ideologiska förändringar i västvärlden, och i rela
tion till globala, politiska skeenden som kolonialism, dekolonisering och 
energikris.331 Men vilka frågor är helt oberoende av frågeställarens tid och 
kultur?

För marginaliserade grupper har det kommit att ligga nära till hands att 
söka en egen version av det förgångna. Det har ofta varit fråga om att 
skapa motbilder till nationalistiska eller etnocentriska beskrivningar av det
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förflutna. Det kan också handla om att skapa historisk legitimitet åt poli
tiska krav. Frågor som samer och kväner ställer ”Vilka var först - vi eller 
dom” är exempel på en sådan frågeställning. Den är, som vi har sett i denna 
bok, långt ifrån problemfri och kräver en hel del preciseringar för att om 
någonsin över huvud taget kunna diskuteras (Först? Hur då? Var?). Det är 
svårt redan att visa att senantika eller medeltida skriftliga källor talar just 
om ”etniska identiteter”. Ord som ”lapp” och ”finne” eller ”kvän” har 
konstruerats,332 de är inte ”av Gud givna”. Det finns därmed inget som 
hindrar att innebörden en gång kan ha varit vidsträckt, för att efterhand få 
en mer snäv betydelse.

Komplikationerna kring etnonymer och etnicitet i arkeologin försvårar, 
menar jag, alla försök att försöka skilja mellan samiska och icke-samiska 
kulturlämningar genom enkla dikotomier av typen samer-germaner, eller för 
den delen, motsatspar där ”östliga” artefakter förklaras vara indikationer 
på just samiskhet, i kontrast till ”svenska” eller ”norska” fornfynd.

Alternativa tolkningsförsök är i alltför hög grad frånvarande.333 Forsk
ningsresultat som redan i problemformuleringen bygger på överförenkling 
är dömda att bli felaktiga, och troligen även kontroversiella. Men detta är 
inte att säga att forskningen borde upphöra! Det ligger i forskandets natur 
att ständigt, kritiskt diskutera resultat och arbeta sig fram mot en, vad man 
tror, allt sannare kunskap.

Samisk historia och arkeologi är alltför komplicerad för att förstås 
utifrån två grundläggande analytiska kategorier: samer och icke-samer. I 
bästa fall kan forskare som följer denna väg bara med säkerhet påstå att 
man har identifierat grupper, exempelvis utövare av fångstekonomier, som 
de samtida källskriftsförfattarna talade om. Dessa grupperingar är emeller
tid så luddiga till sin innebörd att man måste nog nöja sig med att, lite vagt, 
tala om ”en arkeologisk bakgrund till den samiska identiteten”, på tal om 
det arkeologiska materialet inom samiskt utbredningsområde.334 Inte desto 
mindre är det ett framsteg när de skriftliga källorna har fått en tolkning 
som mer knyter an till källskriftsförfattarnas tankevärld än de sentida 
forskarnas.

Vetandet om det avlägset förgångna som vilar på historisk och arkeo
logisk grund kan, lika lite i Nordskandinavien som på andra håll, bli 
fullständigt, i den grad att det på ett ”framtidssäkert” sätt kan bli basen för 
en objektivt grundad rättvisa för nutida folkgrupper. Det finns alltid risk för 
tolkningstvister. Dessutom måste man beakta att källmaterialet är ojämnt 
bevarat, både arkeologiskt och dokumentariskt; det arkeologiska vetandet
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är till stor del uppbyggt kring fornfynd och fornlämningar, som kommit i 
dagen av en lång rad tillfälligheter såsom markexploatering i samband med 
vägbyggen, bostäder, flygplatser, golfbanor eller magasinering av vatten för 
de stora kraftverken. Det dokumentariska källmaterial vi förfogar över är 
främst knutet till de arkivbildande miljöerna där saker och ting skrevs ned 
på papper och pergament; allt som allt ett källmaterial som främst belyser 
de politiska och religiösa eliternas expansion, vilken i ett relativt sent skede 
nådde Nordskandinavien.

Inga slutgiltiga svar kan alltså ges till de ställda frågorna, utan bara 
”provisoriska sanningar”: det kommer hela tiden fram nytt arkeologiskt 
källmaterial, och vi vet aldrig om det dyker upp något nytt historiskt i arkiv, 
eller tidigare okända handlingar med uppgifter om befolkningsförhållanden 
som justerar de bilder vi redan har?

Sådant har hänt tidigare. Upptäckten av de bevarade, ofantliga arkiv 
som hört till det medeltida universitetet i Timbuktu, i det nutida Mali,335 
har exempelvis visat sig ha potential att radikalt ändra bilden av Afrika 
söder om Sahara vilket allmänt har betraktats som historielöst. Och vad 
döljer sig i kulturlagren i medeltida nordryska centra som Kholmogory? 
Affärskorrespondens och vardagsmeddelanden, som fynden av hundratals 
näverbrev i det gamla Novgorods kulturlager? I framtiden görs det kanske 
fynd i kinesiska arkiv som ger oss nya tillskott i det skriftliga källmaterialet 
om Nordskandinavien ?

Det finns alltid, måste alltid finnas, utrymme för legitimt tvivel ifråga om 
objektiviteten i de etablerade bilderna av det förgångna, vaken uppmärk
samhet kring forskningsluckor som påverkar uttalanden som kan befaras bli 
problematiska utanför forskarvärlden, men också en ständig förhoppning 
att nya upptäckter (radikalt) kommer att förändra kunskapsläget.

Det är dock, mot bakgrund av föreliggande undersökning, inte så troligt 
att det kommer att visa sig att etnicitet ”alltid” funnits i Nordskandinavien. 
Detta torde innebära att ingen nutida etnisk grupp, som sammanhållen 
politisk enhet, kan göra anspråk på att ”vara först”. Etniska grupper är, i 
likhet med nationer, något som har uppstått som resultat av olika historiska 
omständigheter. De krafter som gav upphov till samernas etnopolitiska 
mobilisering är redan studerade i en allt större forskningslitteratur, och de 
som rörde kvänerna var jag inne på i Kapitel 2.

Vad som finns att söka i arkeologi och tidig historia är de omständig
heter som har gjort att sådana fenomen uppstått. Det finns ett stort intresse 
i att precisera de förhållanden som har resulterat i de sociala gruppering-
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arna, och hur sådana har förhållit sig till förändringar av olika slag, exem
pelvis sådana som har med omvärldskontakter att göra, naturförhållanden 
och demografi.

Hur komma vidare?
Det finns åtminstone två alternativa valmöjligheter för fortsatta arkeolo
giska och historiska studier rörande ”folk utan historia”.

Det ena alternativet är en smal, provinsiell eller etnopolitisk forskning, 
som i grund och botten utvecklar en polemik gentemot stater eller makt
etablissemang, gör humanistiska forskningsdiscipliner till ett vapen för att 
befästa den egna nationen eller den egna gruppens intresse på den andras 
bekostnad enligt en ”Vi var här först”-argumentation, eller kanske genom 
att försöka visa upp ett imponerande förflutet som ”gammal civilisation”.

Synsättet är äldre än arkeologi- och historiedisciplinerna i Europa, och 
har i vart fall en komplicerande begränsning; inte ens kameralt material, 
där ämbetsmän har haft tillfälle att fråga de berörda, förmår att ge klara 
besked vem eller vilka individer som räknats som ”kvän”, ”lapp” eller 
”svensk” (eller ”norsk” för den delen) under 1700-, 1800- eller 1900-talen. 
Klassificeringens resultat bestämdes av situationen.336 Ett fortsatt sorter
ande av arkeologiskt källmaterial, i nutida etniska kategorier, förefaller 
inte särskilt fruktbart.

Den andra möjligheten är en helt annan. Den är mer krävande. Den har 
potential att lösa upp gamla stereotypier, ifrågasätta den ingrodda begrepps
bildningen, kanske också fördomar, men framför allt att nyansera. Den 
försöker utnyttja de möjligheter som finns att befria arkeologer från förut
fattade meningar, genom alla de jämförande perspektiv som en globaliserad 
arkeologi erbjuder. När denna inriktning fungerar som bäst, uppenbaras det 
förgångna i dess komplexitet och allmänmänsklighet.337 Alternativet utma
nar alla gamla, men bekväma, modeller för tolkningen av det förflutna.

Det kan handla om att försöka överbrygga stridsfrågor. Det kan handla 
om att utmana stereotyper: det kanske inte är så att järnframställare gene
rellt varit icke-samer bara för att det saknas ett ursprungligt samiskt ord för 
järn? Varför har det i forskningen varit så svårt att tänka sig att samer varit 
jordbrukare? Eller varför kan det vara svårt att tänka sig att 1500-, 1600- 
och 1700-talets samer på sina håll förstod att utnyttja de olika staternas 
handelsnät på ett produktivt sätt genom fiske, en expanderande, nomadisk 
renskötsel och ren affärsverksamhet?338
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Det är förstås de gamla socialdarwinistiska tankemodellerna som för
svårat tänkande i sådana banor förutom ingrodda stereotyper, nationella 
eller etnocentriska föreställningar. Härtill kommer viss oförmåga att i 
arkeologin samtidigt särskilja fler kategorier av människor än två, förmod
ligen något som har att göra med att arkeologiska forskningsresultat i så 
hög grad bygger på iakttagelser kring kontraster.

Detta andra alternativ bejakar också en forskning som är öppen för 
jämförande perspektiv och utblickar i olika riktningar - en forskning som 
inte sätter gränser vid nationsgränserna eller etniska och nationella kate
gorier. Det kan vara att bejaka att ”etnisk identitet” är ett kulturspecifikt 
fenomen, liksom kategorisering i övrigt, ett slags produkt av kultur och 
historia, till viss del kanske även politiska åtgärder (ett gammalt ”härskande 
genom söndring”?).

Det är att knyta an till postkolonial teori, en skolbildning som bland 
annat så klart som möjligt försöker urskilja detaljerna i de koloniala tanke
mönster och -system som har skapat bilder av ”den andre”; föreställningar 
som på olika subtila sätt har kommit att legitimera ett institutionaliserat 
undertryckande; att få människor att tro att de är ”historielösa” och där
med underlägsna dem som har en nedskriven historia.339

Skolbildningens kritik av hur de av kolonialism berörda människornas 
kultur och historia har konstruerats i ett ”Vi och dom”-perspektiv, är 
relevant även i områden som Nordskandinavien.340 Varför ställs till över 
huvud taget frågan ”Vilka var först?”. Vilken roll spelar gamla politiska 
doktriner för dessa sentida politiserade problemställningar? Med ökat 
vetande om det egna frågandets historia, blir det tydligare hur katego
riserende och berättande som har med politik och forskarnas samtid att 
göra, har präglat föreställningar om det förflutna.

Det är att försöka förklara och förstå, hur argument och material från 
humanistiska forskningsdiscipliner som historia och arkeologi kan bli till 
stridsmedel. Att ”förklara” är då att berätta om stora, övergripande skeenden 
som har satt sin prägel på det förflutna eller åtminstone på våra föreställ
ningar om det förflutna. Att försöka ”förstå” kan vara att försöka svara på 
frågor som ”Hur kunde människorna tillåta detta?” (om de nu gjorde det) 
eller ”Hur upplevdes förändringarna?” - det handlar om att försöka tränga in 
i de enskilda människornas tänkande och upplevelser.341 Hur kunde exempel
vis etniska grupper uppstå ur kategoriseringar som introducerats utifrån? De 
båda sätten att närma sig problematiken, att på en gång ”förklara” och ”för
stå” kan förhoppningsvis ge ökad insikt i varför det har gått som det gått.
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På så sätt ökar möjligheterna till omprövning av gamla ståndpunkter 
samt teoretisk och metodisk förnyelse. Detta andra alternativ uppfordrar 
forskaren att både försöka förklara och förstå det förflutna - men också det 
egna frågandet.

Ett misslyckande?
Arkeologer har i alla tider gjort gällande att de kan rekonstruera det för
gångna, så också historiker. Detta skulle kunna inkludera till synes enkla 
frågor som ”Vilka var först?”. Men utsikterna att lägga fram riktigt ”fram- 
tidssäkra” svar, ett slags slutgiltiga sanningar, måste på det hela taget bedö
mas som små, försvinnande små - något som dock måste uppfattas som en 
viktig insikt.

Arkeologer kan tillåta sig att sväva på målet ifråga om relativt okompli
cerade spörsmål om människors levnadssätt och vardagsliv eller gravars, 
boplatser och föremåls datering och funktion. Osäkerheten tilltar när det 
blir tal om kulturella värden och social organisation, särskilt när det kom
mer till hur människorna har upplevt samhörighet eller fientlighet, allt 
sådant som har med etnicitet att göra. Men det ställs stora krav på precision 
ifråga om kunskap om etniska eller nationella förhållanden i avlägsen tid 
om dessa ska ligga till grund för nutidens rättskipning.

När det är fråga om historisk tid, låt oss säga de senaste 300-500 åren, 
befinner sig nog forskarna ofta på rätt säker mark i tolkningen av historiska 
källor där folkgrupper omtalas, i varje fall så länge man som forskare är 
källkritiskt försiktig. Men det finns svårigheter, särskilt arkeologiskt, när det 
blir fråga om att söka sig längre tillbaka, ytterligare några århundraden, för 
att inte tala om årtusenden.

Detta kan kanske tyckas vara ett misslyckande. Det är det inte! Det är i 
stället en nyttig påminnelse om att människan är en kulturvarelse och att 
kulturvarelsens frågor bestäms av situationen. Så kommer det alltid att vara. 
Konflikterna om det förgångna skulle kanske inte ha uppstått om detta vore 
en allmän insikt.

Arkeologerna föredrar att göra vad de är bra på, exempelvis att genom 
inventeringar och utgrävningar försöka ta reda på var människor uppehål
lit sig genom tidernas lopp, berätta om vardagsliv eller blott och bart vidta 
administrativa åtgärder för att dylika lokaliteter ska undgå förstörelse och 
vara disponibla för framtida, skickligare forskare.

Arkeologiska undersökningar gör det möjligt att berätta hur män
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niskorna levde, kanske påvisa effekter av ekonomiska och kulturella för
ändringar i spåren av exempelvis urbaniseringen och kristnandet. Det 
författas monografier över föremålsgrupper med hänseende på datering, 
produktionsområden och praktiska eller symboliska användningsområden. 
Mycken arkeologarbetstid har ägnats åt att belysa kontakter mellan olika 
grupper eller områden; kontakter som kan ha varit konfliktfulla eller som 
har bestått av kulturförbindelser och utbytesrelationer, vilka givit upphov 
till nya sätt att försörja sig, eller möjligen demografiska förändringar, till 
följd av invandringar och jordbrukskolonisation, kanske i spåren av död 
och förintelse.

Genom tvär- eller mångvetenskapliga studier påvisas förändringar i 
gamla landskapsutnyttjanden, som kan förklaras i sammanhang som når 
bortom de enskilda forntidsmänniskornas vardag. Sådana undersökningar 
kan, när det hela fungerar, leda till att de gamla svårtolkade notiserna i 
dokument blir mer förståeliga. Det kan läsas och tolkas på nytt med ny för
förståelse, något jag visar prov på i mitt förslag till tolkning av begreppet 
”kväner”. Men detta är alltjämt en tolkning för framtida forskare att ut
mana och kanske modifiera.

Arkeologin befinner sig på relativt säker mark när det handlar om jord
nära ting, försörjning och teknik; svårigheterna ökar avsevärt när det 
handlar om att försöka berätta om människornas tankar kring det över
sinnliga och deras sociala organisation. Det är ofta diffusa notiser kring 
sådant som är arkeologiskt svårgripbart, som möter oss i de historiska 
källorna. De skrivna källorna och det arkeologiska materialet är olika 
representationer av en svunnen verklighet. Den historiska arkeologin 
försöker slå en bro och integrera arkeologiskt och historiskt källmaterial 
på ett kvalificerat sätt.342

"Känn dig själf"
För mig personligen har nu appellen Känn dig själf som möter i Nordiska 
museets logotype, fått en ny innebörd.

I stället för, att som tidigare, uppmana till ett sökande efter nationell 
essens genom studium av svensk folkkultur, eller annan nordisk sådan som 
den ackumulerade summan av kultur och historia, kan appellen nu om
dirigeras till att försöka belysa de förhållanden som har givit upphov till 
denna ”summa”: hur människorna har klassificerats och grupperats, hur 
kollektiv har avgränsats, givits benämningar, inordnats i maktsfärer och
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disciplinerats; hur människorna har blivit det de nu upplever sig vara. Och 
stereotypisering är också av intresse i det hela, det är ett över tid föränder
ligt fenomen.

Maktstrukturers uppkomst och vidmakthållande blottläggs: hur män
niskor inordnar sig eller inordnas i centralistiska och auktoritära struk
turer, definierar sig själva som undersåtar eller blott börjar betraktas som 
sådana under inflytande av politiska eller religiösa doktriner, vilka i sin tur 
har sin historia och tidigare utveckling.

Att välja att forska kring sådana förhållanden kan också vara att förstå 
vad som gjort att ”periferier” har uppstått och de många nutida folkgrup
perna utan dokumenterad historia hamnat i ett ”historielöst” utanförskap, 
och kanske rentav i stället framställs som etnografiska objekt i musei- 
montrar. Det är att försöka förstå människans nutid i dess förflutna.

Slutord
Arkeologiskt och historiskt källmaterial används och nyttjas till den grad 
att samma källmaterial kan bli föremål för högst olika tolkningar, detta på 
ett sätt som potentiellt kan förändra det dagliga livet för nu levande män
niskor.

Förhållandet att nutida grupper rivaliserar om samma spår av det 
förflutna och vill göra dem till sina egna, vittnar om att något har blivit fel. 
Det är inte fel på människorna som gör detta, felet ligger i att det finns så 
mycket okunnighet, aningslöshet och oklarheter i vad fynd och notiser 
egentligen representerar. Detta ovetande har länkats till missnöje kring hur 
resurser fördelats, vilket då har kanaliserats till politiken. Spelrummet för 
egna tolkningar av arkeologiska data och historiska uppgifter är synbarli
gen stort, det är lätt att ha åsikter om sådana spår av det förflutna.

Det är svårt att frikoppla sig från egna önsketänkanden. Men uppgif
terna om mänskliga kollektiv kan inte vara mer etniskt bestämbara än vad 
etnonymerna en gång var, när de sattes på pränt. Och de avsåg då knappast 
etniska grupper, även om benämningarna sedermera har fått en etnisk inne
börd. Ifråga om de oändligt långa tidsrymderna före de skrivna källornas tid 
har vi inga kända benämningar alls. Tro och vetande har ibland kommit att 
uppfattas som en och samma sak i det allmänna medvetandet.

Okunnigheten och aningslösheten är stor i kunskapsfältet mellan folk
rätt och socialantropologi, arkeologi och historia. Och de närbesläktade 
fenomenen etnicitet och nationalism är så nära förbundna med forsknings
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historien, att det inte alltid stått riktigt klart ens för forskarna själva att 
dessa tankar är kulturprodukter lika mycket som de materiella spåren i 
jorden de studerar. Tolkningarna är inte bara avhängiga av de nu levande 
forskarnas tankesfärer utan också, på ett bedrägligt sätt, de tidigare forskar- 
generationernas, vars arbete ligger till grund för frågandet.

Det kommer alltid att visa sig att källmaterialet kan tolkas på mer än ett 
sätt. När vi talar om sten-, brons- och järnålder talar vi om årtusenden, när 
vi talar om etnonymer är det fråga om århundraden och än kortare tidsrum. 
Detta ska ställas mot människolivets korthet. Nu levande människor kan 
inte utan vidare - och med anspråk på vetenskaplighet - säga att tusenåriga 
fornlämningar är ”våra” och därmed representerar ett odödligt ”vi”.

På sin höjd kan man göra sådana uttalanden om nordskandinaviska 
kulturlämningar i förhållandevis sen tid, låt oss säga från 1600-, 1700 och 
1800-talen, när de nutida identiteter som baseras på språk och kultur är 
någorlunda definierade och arkeologiskt eller på annat sätt kan följas från 
nära nutid och bakåt i tiden. Så småningom glider allt över i en mer diffus 
”arkeologisk bakgrund”, där det är svårt att skilja grupper från varandra, 
beroende på arkeologins begränsningar eller annat. Av detta följer att arkeo
logiskt material och de tidigaste skriftliga källorna, de från det första 
årtusendet i vår tideräkning, knappast kan knytas till dagens etniska identi
teter och ge stridande etniska grupper tydliga svar på frågor som ”Vilka var 
först?”.

Arkeologin är, i likhet med historieämnet, en mogen vetenskap och dess 
potential är stor, så stor att den med hjälp av nyare kunskapsteoretisk forsk
ning kan se sina egna misstag, begränsningar och beroenden av forskarnas 
samtid. Den ökar i tillförlitlighet genom allt bättre metoder, ett växande 
källmaterial och ökad insikt om hur kunskap uppstår, men också genom 
insikten att det mänskliga tänkandet (”tankesystem”) förändras. På så sätt 
går det att uppfatta felaktigheter kring etnicitet, historia och arkeologi.

Sålunda går det numera - i enlighet med inriktningen i denna bok - att 
försöka rätta till ett tvivelaktigt utnyttjande av spåren från det förflutna, 
vilket beror på anakronistiskt tänkande, forskningsluckor, okunnighet och 
en för de många människorna missvisande opinionsbildning i ett spelrum 
mellan tro och vetande; påståenden som det att ”vi var först” när det egent
ligen inte går att riktigt veta. Även insikter att det saknas kunskap är 
kunskap.
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Summary
Who Was First?
A Northern Scandinavian Conflict as an Historic-Archaeological Dilemma

Objectives
The book starts out from an actual conflict regarding the interpretation of 
historical and archaeological source material from the past concerning 
northern Scandinavia. The problem is about whether it is possible to settle 
questions like “Who was first - us or them?” archeologically and historical
ly and “prove” that one group has priority over their respective rivals.

Old written sources are brought to the fore in an attempt to discover 
what really hides behind ethnonyms like “Sami”, “the Kväner” and similar 
terms used to describe human collectives. According to most researchers, the 
concept of “the Kväner” is also synonymous with expressions like kainuu
laiset, kaj aner and kajvany. The Kväner lived in Kvänland, Kainuu, or the 
Land of the Kaj aner - a vast area around the Bothnian Bay. The difference 
in expression depends on the observer’s point of view, i.e. whether he or she 
is Finnish-, Swedish- or Russian speaking. Cvenland and its inhabitants are 
mentioned for the first time in the account of Ottar (Ohthere) in The Old 
English Orosius, at end of the 9th century.

The book describes this as a scientific dilemma. Not only are there theo
retical and methodological complications when it comes to the interpreta
tion of old ethnonyms (i.e. denomination of human collectives) and 
archaeological traces, there are also social and judicial complications. The 
book attempts to provide the reader with tools with which they can formu
late their own opinions and at the same time take account of the difficulties. 
In the future it will hopefully be easier for the reader to differentiate more 
well-established statements regarding the northern Scandinavian past from 
mere suppositions, guesses, false ideas, opinions, wishful thinking and 
accusations of historical adulteration. Whatever is branded as an abuse of 
history or archaeology can only be properly confronted with knowledge. 
Complications, in the long run, cannot be neglected.

This is not a biased account regarding which group “was first”, however. 
The book is rather designed to counteract oversimplifications of what is a 
complicated and elusive past. While mainly aimed at interested archaeolo
gists and historians, the book also seeks to attract sociologists, journalists
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and lawyers, and appeal to people who simply wish to take a closer look at 
the archaeological and historical possibilities and difficulties of trying to 
prove the rights and wrongs of such troublesome questions. Not only that, 
the book also meets a need within the field of cultural resource management.

Background
The current image of the Sami people as indigenous has been challenged by 
another group, namely, the Kvaner of northern Sweden. An association has 
also been formed, Suonttavaara lappby [Suonttavaara Lapp Village], 
although not by the Såmi as one might expect, but by the Kvaner. In an 
ethno-political context the Kväner are a new group in Sweden, although in 
Norway they are designated as a minority originating from northern 
Sweden’s Finnish speaking areas. The association has taken its name from 
old written sources. The area comprising “Suonttavaara lappby” was 
extensive and constituted almost the whole of Karesuando parish. Similarly, 
large parts of the village area were also to be found in what is now part of 
Finland. Some Kväner maintain that they are an indigenous people and thus 
compete with the Såmi on hereditary characteristics. Såmis, on the other 
hand, maintain that they have been robbed of an historic identity. (In 
everyday terms ‘Lapps’ is an older name for ‘Såmi’).

Independent observers might be surprised. “Flistory” is obviously 
something that can be stolen! At any rate, Såmis certainly feel that they have 
been robbed of an historic identity, Suonttavaara lappby. And if a group is 
sufficiently convincing, it can create a suitable past in accordance with a well- 
worn path in European history that can be traced to the Middle Ages.

A conflict has arisen in connection with the creation of this association 
and the identity of the Kväner in relation to the Såmi and the state. Together 
with the Game Act, hunting regulations and to a certain extent legislation 
concerning fishery conservation, the present Reindeer Grazing Act has 
created conflicts and deepened already existing antagonisms in the north. 
Forest owners complain about damage done by reindeers and the Såmi 
respond in similar tone about difficulties encountered with winter grazing.

Archaeological material and historic documentation assumes the role of 
written documentary evidence in areas where official records have failed to 
ascertain rights to land and water. The question “who was first - us or 
them?” is based on the expectation of a response that carries “scientific 
weight”. In Sweden, two archaeologists were called as expert witnesses to
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the Court of Appeal for Lower Norrland in the autumn of 2001; a process 
that became a test case for other areas. In the northernmost part of Sweden, 
the Såmi and Kvaner peoples vie with each other over the content of 
written sources concerning Lapps and Suonttavaara lappby; a concept 
derived from 16th, 17th and 18th century fiscal source material from Tome 
Lapland. Indeed, many new settlements were later established in its different 
fiscal areas as a result of official policy relating to the colonisation of 
Lapland introduced at the end of the 17th century and onwards.

The vague nature of the source material is significant to Suonttavaara 
lappby. Representatives of the “Lapp village” maintain that descendants of 
the area’s first settlers should have similar rights to the land and water, 
hunting and fishing as the Sami people. They have been occupied with 
documenting how hunting, fishing and wild reindeer hunting formed an 
integral part of their ancestors’ economy, and published their findings on the 
association’s website (www.suonttavaara.se) in September 2006.

There is also considerable vagueness when it comes to the past in other 
types of source material in relation to Såmi occupation. Are there limits to 
scientifically acceptable interpretations of historic-archaeological source 
material in matters concerning which of today’s groups “was first”, and that 
moreover define these ancient areas of distribution? Can anything at all be 
proved? There is an air of disquiet in various quarters, however. Can it 
really be reasonable that old records of ethnic groups or ancient fire-places, 
old pitfalls, soot layers and all things “old and ancient” can be regarded as 
curtailing present-day rights to land and water - and increasing those of 
others? To what extent is there any scientific evidence of such an exclusive 
use of archaeology and the historical records of ethnic groups?

All too often, scholars have assumed that vague and unsubstantiated 
hypotheses concerning pioneering settlements or activities can be supported 
by written documentation and confirmed by equally vague and difficult to 
interpret archaeological source material. But the sum of two falsehoods, or 
half-truths, is no truth at all - you still have a vague unsubstantiated 
hypothesis to prove and confront, and perhaps a politically useful half-truth.

The ethno-political mobilisation of the Kväner seems to be a reaction to 
Såmi claims to land and water that could be realised in the light of inter
pretations of the content of ILO-convention number 169, formulated by the 
UN-agency International Labour Organisation.

Being defined as an indigenous people in the sense of the ILO-convention 
- as has already happened in the case of the Såmi in Norway - means taking
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a strong position in relation to the state and a recognition of the relevant 
parties’ full social, cultural and religious rights. In some quarters, an awaited 
Swedish ratification of the convention is experienced as a threat. According 
to one interpretation, this would mean that a third of Sweden’s surface area 
could be declared as Såmi territory. “Såmi”, according to the same 
controversial interpretation, consist of Sweden’s 3,000 reindeer breeders.

The convention describes indigenous people as originating from groups 
living in the area at the time of conquest, colonisation or the creation of 
present national borders that have either completely or partly retained their 
own social, economic, cultural and political institutions. In other words, 
indigenous people do not need to demonstrate ancestry that dates back to the 
dawn of mankind in those areas in order to be counted as “indigenous 
people”; something that could promote further knotty problems - and even 
surprising results.

There are already problems with the interpretation of some of the 
concepts included in the convention. Who, exactly, is to be regarded as a 
“tribal people”? And is the convention even applicable to areas such as 
northern Scandinavia? Who knows? Questions about how the name Kväner 
should be interpreted are also brought to a head. It is no longer just an issue 
to be discussed at seminars and conferences.

It is apparent that the ILO-convention was negotiated in difficult circum
stances. It was all about reaching an agreement that didn’t only protect the 
most vulnerable groups but also one that could be accepted by governments 
throughout the world. The price to be paid was that people’s hopes and 
expectations were either not always honoured or were vaguely formulated, 
in addition to expectations that old traces of activity could be coupled to the 
presence of old ethnic groups in the area, thus proving “who was first” and 
in this way pointing to today’s most legitimate owners.

Archaeological and historical source material has been brought to the 
fore. But how should it be interpreted? Which of the present peoples repre
sents the documented “Lapps” and “the Kväner”? How are the archaeolo
gical traces supposed to be categorised when it’s a matter of opinion against 
opinion? Can anything at all be proved in a “future assured” way?

Main Conclusions
The conflict in northern Scandinavia forms the starting point for a 
discussion of the problem’s various aspects. The book aims to account for
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how the conflict is interwoven with the philosophical, scientific and politi
cal ideas of different eras; different eras’ archaeological theories, methods 
and practices; the different sources, critique of these and the source materi
als’ representative nature - relationships that on the whole and in different 
ways facilitated and limited archaeological and historical interpretations or 
what we perhaps call “knowledge” in similarly relevant questions.

The main conclusions are that:
• The groups mentioned in earlier written sources, i.e. from the first 

millennium, are not ethnic groups. The reference source authors in 
question were not aware that such groups existed and consequently didn’t 
write about them, and neither are they to be found in archaeological sour
ces until much later. The way of thinking, in terms of ethnicity, can hard
ly be traced further back in time than to the Middle Ages in Europe. They 
are believed to be connected with Christian cosmology and Bible stories 
that refer to “common blood ties” as a uniting link between people in 
relation to other groups (religion is culture!).

• Questions of ethnicity in historic-archaeological source material are 
posed in the wrong way, i.e. as a present-day politicised concept forma
tion, while the responses perhaps say more about the questioner and his 
or her era than the long-since gone person’s social groupings.

• To a great extent, and for a long time, archaeologists have exploited 
Fredrik Barth’s 1969 theory of ethnicity. In the light of more recent 
research among ethnic groups, the theory is out of date. Barth himself 
emphasised the problem of differentiating ethnicity through outward 
features; something that has been neglected by archaeologists. The 
problematising of the concept “ethnicity” that has occurred within 
social-anthropological research since 1969 has largely been ignored.

Comments: Not all archaeologists have ignored these difficulties. Many do 
not accept the idea of one-to-one connections between material culture and 
ethnic groups. In order to be able to talk about “ethnicity” with any 
confidence, it is not sufficient to refer to cultural differences, as archaeolo
gists often do. Cultural differences are not necessarily the same as ethnic or 
religious differences. Significant, and problematical, cultural differences can 
also exist within a religious, ethnic or linguistic group. In the same way, there 
can be extensive contacts between religious, ethnic and linguistic groups wit
hout differences being regarded as problematic. Today this is thought to be

Summary 119



elementary to a social-anthropological study of ethnicity. Ethnic differences 
are not the same as cultural differences but rather the systematic communi
cation of such differences, irrespective of whether these are real or fictitious.

Ethnicity, i.e. the relationship between two groups that both regard 
themselves as having a common origin, simply consists of making cultural 
differences (real or fictitious) relevant, thus complicating contacts with 
other groups. Social anthropologist Thomas Hylland Eriksen puts great 
emphasis on there being a notion of a common history or the creation of a 
myth that is accepted by the entire ethnic group if there is to be any talk of 
ethnicity. The phenomenon is neither personally ascribed (by the group in 
question) nor something that is only received from outside; it is both. 
Ethnicity arises from a combination of special circumstances and imperati
ves from the surrounding society. Politicised ethnicity has, according to 
Eriksen, almost always been connected with a colonial situation or a nation 
state (Eriksen 2002:11-13, 37, 79, 91f).

It shouldn’t be the case that archaeologists mean one thing when they use 
the concept “ethnicity” and social-anthropologists something completely 
different. Archaeologists should perhaps use another term instead. After all, 
ethnicity is a feeling of solidarity to one’s own group and animosity toward 
others. It can hardly be recognised in archaeological records since the 
evidence is material and feelings are just feelings. How do you excavate 
feelings?

The Book's Format
The above named conclusions result from six different elements, each cons
tituting their own chapter.

The first chapter introduces the reader to the conflict that forms the 
book’s core argument, while Chapter 2, entitled “Såmi, the Kväner, 
Suonttavaara Lappby and the Battle for the Past”, describes the Kväner’s 
ethno-political mobilisation, Såmi reaction to that, accusations of the 
manipulation of history, historians’ interpretation of the concept “the 
Kväner”, a synopsis of how “the past” has used been used politically in past 
centuries, together with a concentrated summary of northernmost 
Scandinavia’s settlement history.

The question “Who was first - us or them?” is based on the expectation 
of an answer that carries “scientific weight”. Chapter 3, “How Do You Find 
Out? On the Emergence of Historical-Archaeological Knowledge”, thus
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outlines the acquisition of historical-archaeological knowledge, and par
ticularly its limitations. The account aims to provide an insight into how our 
knowledge of the past is actually created, and highlights argumentation 
within research circles connected with reaching provisionally guaranteed 
results as a basis for further investigation. Questions such as what differen
tiates relativism from “supposition” and “pure fantasy” among today’s 
researchers are also discussed. And what distinguishes that which one might 
call “good archaeology”? These insights can usefully contribute to the 
stimulation of one’s own assessments of what is regarded as having been 
“proved”.

Chapters 4 and 5 discuss the possibilities of reaching “the truth” when 
it comes to ethnic groups - both modern day and those known only through 
historical sources. Chapter 4, “Old Designations of Human Collectives as 
Source Material”, is the book’s longest chapter and constitutes a study of 
ethnonyms and their origins. The argument is developed further in Chapter 
5, “On the Politicisation of Ethnonyms”. This chapter contributes to 
historic-archaeological criticism of the sources within this field and gives an 
insight into how researchers are influenced by their own era in their 
questioning of the past.

Both these chapters also describe the genesis of the context of the exerci
se of power that means that names of old ethnic groups and archaeological 
data can be considered to increase the rights of present day groups in 
questions of land and water and at the same time diminish those of others.

Chapters 4 and 5 also deal with important questions such as: Is the basic 
supposition still valid that historical information about ethnic groups in the 
north refers to ethnic groups which, in a well-defined way, still exist today? 
Is ethnicity - in the sense of culture and origin binding people together in a 
way that can be used politically - really something that has always existed?

As already mentioned, thinking in terms of ethnicity cannot really be 
traced back any further than the Middle Ages in Europe. Prior to that, no 
clear reference to “common blood”, “common culture” or “common 
language” as a socially uniting and excluding factor has been found in 
written sources where such organizing principles could be expected to be 
either indicated or mentioned if such phenomena existed. This idea of social 
organisation appears to have some connection with Christian cosmology; 
itself not a particularly long-established phenomenon in northern Europe. In 
the 12th century, the advent of Christianity (with its apparent militarisation 
and aggression) also brought cultural differences that were connected to
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religion and which were accentuated between groups in northern Europe. At 
that time, and to an accelerating degree, the ethnonyms also started to be 
documented; concepts that formed the basis of present-day historical 
identities that are sometimes national and sometimes ethnic.

This conclusion has, to a great extent, been developed from the work 
of Pohl (1998 b), Wood (1998) and Gustafsson (2002). The book’s pro- 
blematising of ethnonyms that have led to the names of ethnic groups having 
implications other than ethnic or national is mainly developed from the work 
of Brather 2004 a-b, Wallerström 1997 a, Wallerström 2004, Harrison 1994.

Chapter 6, “Reflections from the Border of the Knowable” also suggests 
that the main question of “who was first - us or them?” can be answered in 
a “future assured” way through historical-archaeological source material. 
Can one be certain that people in the dim distant past identified themselves 
in the way that people do today? Are identities always fixed phenomena? 
Have they always been so? And if they are fixed, how does one deal with 
hybridisations, or creolisation? I also touch upon how scholars’ present-day 
circumstances influence the questions they ask - approaches to problems that 
I suggest would have been quite foreign to those people from the past now 
under scrutiny. Possible alternative research relating to “people without 
history” is also discussed.

In the book I emphasise that fundamental and everlasting truths don’t 
exist within the fields of historical and archaeological research - in the same 
way that they don’t exist in any other field of science.

It is, however, not very likely that ethnicity has “always” existed in 
northern Scandinavia. This implies that no present-day ethnic group, as a 
coherent unit, can lay claim to being “first” or question “who was first - us 
or them” by relying on the oldest written sources or on archaeology. Ethnic 
groupings, like nations, are something that has been created in the past as a 
result of different circumstances. What can be gleaned from history and 
archaeology are those circumstances that have led to such a phenomenon.

There is considerable interest in explicitly defining those relationships 
that resulted in social groupings and how they reacted to different kinds of 
changes, such as those connected with social order, the environment, 
demography, cultural connections and - not least - new ideas. In addition, 
the formulation of such questions means that both “the origin” and earlier 
development of present-day groups is also illuminated. It is clear that post
colonial theory formulation has great potential in northern Scandinavia.
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Noter

1. Uppgifter från Föreningen Suonttavaara Lappby hemsida 12 september 2006 
(http://www.suonttavaara.se).

2. Docent Inger Zachrisson och professor emeritus Evert Baudou biträddes av var
dera en språkprofessor (jfr Thomasson 2001). De juridiska komplikationerna 
kring ”urminnes hävd” och ”besittning” och därmed sammanhängande gräns- 
dragningsproblem i detta rättsfall har diskuterats av Bengtsson (2004:79-89). 
Den mer än hundraåriga historien bakom samernas i Jämtland och Härjedalen 
problematiska situation har för övrigt skildrats av Lars Thomasson (2002) på ett 
initierat sätt.

3. Se vidare Berg 2004:109f.

4. Jfr Korhonen 1996.

5. Jfr Beckman 1996 och Hansen & Olsen 2004:42-45.

6. Jfr Baudou 1996.

7. Jfr Bengtsson 2004. Bengtsson är professor i rättsvetenskap vid Luleå Tekniska 
Universitet, har tidigare varit justitieråd och professor i civilrätt.

8. Jfr t.ex. Samernas sedvanematker s. 377ff.

9. Enligt uppgift av Rysslandskännaren Peter Norman Waage, citerad av Eriksen 
(Eriksen 1996:50).

10. Konventionen återges i sin helhet av Heurgren (1999:277-294).

11. Isaksson 2001:16.

12. Jfr t.ex. Myntti 1998:152-166, Thornberry 2002:339-366.

13. Det sensationella fyndet 1996 av den s.k. Kennewick-mannen nära Kennewick i 
delstaten Washington i nordvästra USA, gav upphov till en infekterad debatt 
mellan Native Americans, vissa vita amerikaner och de forskare med olika 
specialiteter som arbetade med fyndet. Inte mindre än fem grupper gjorde 
anspråk på fyndet i enlighet med gällande lagstiftning. (Thornberry 2002:35-37, 
O'Brien, Lyman & Schiffer 2005:228). Med en ålder av cirka 9 000 år är 
Kennewick-mannen det hittills äldsta fyndet av människa i Nordamerika. Det 
väckte starka känslor då utseendet först beskrevs som ”proto-kaukasoidiskt” 
och därmed starkt avvikande från vad de lokala Umatilla-indianerna förväntat 
sig. Dessa ville begrava den döde enligt sin tradition på en hemlig plats. 
Karaktäristiken som ”vit man” kom att spela vita extremister i händerna då de i 
fyndet såg ett ”bevis” för att en tidigare vit befolkning i Nordamerika hade 
utrotats av indianerna. Detta kunde inte tolereras. De jämförelser som sedermera 
kunnat göras med ungefär lika gamla människofynd på olika håll i världen, rätt 
så fåtaliga, anger störst likhet med vissa sydasiatiska fynd förutom det nutida 
ainu-folket i Japan. Den sedan länge omdiskuterade forna landförbindelsen 
mellan de asiatiska och amerikanska kontinenterna aktualiserades då det gällde 
att förklara dessa likheter.

14. Se vidare Thornberry 2002:33-88, Anaya 2004.
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15. Den är utgiven bl.a. på engelska (A Short Account of the Destruction of the 
Indies).

16. Jfr Kvenangen 2002.

17. Se t.ex. Geary 2002.

18. Belysande är den medeltida sammankopplingen mellan Skytien och Svitjod eller 
Svetjud, svearnas område (Gahrn 2002). Genom konflikter med sarmaterna och 
goterna, lämnade veterligen skyterna verklighetens värld redan under 100-talet 
e.Kr. Detta hindrade dock inte att de levde kvar i form av omnämnanden i de 
lärdas skrifter. Alla skrev av alla. Tillgängliga uppgifter har emellertid också 
uttolkats utifrån de latinska former som användes i skriftspråket. Den latini
serade benämningen Svithia (av Svetjud) har viss likhet med Scythia, Skytien, 
och Scandza, Skandinavien. Uppgifter om Svithia och Scythia kunde kombineras 
genom denna likhet; begreppen uppfattades som reellt identiska. De motstridiga 
uppfattningarna rörande omfattningen av detta Svitjod och ett ”Svitjod det 
stora” som finns är förklarliga - källkritiken var vid denna tid obefintlig.

19. Svenskarna försökte vid tiden kring år 1600, i ambitionen att tillägna sig 
Atlantkusten, göra troligt att birkarlarna, en vid Bottenviken bofast grupp, 
vilken brukat handla med och tagit in ”skatt” från samerna i det omstridda 
området, ursprungligen skulle ha kommit från den lilla socknen Birkala. 
Påståendet, som ju bygger på en namnlikhet, har i det längsta varit accepterad 
bland historikerna. Men det är lika felaktigt som uppgiften att de fick ett privi
legium av 1200-talskungen Magnus Ladulås. Birkala socken ligger i Tavastland, 
ett vid den tiden odisputabelt svenskt område. (Steckzén 1964:62-103, 
Wallerström 1995a:239-250.)

20. Påstått samröre eller genealogiskt samband med gestalter eller grupper i (mytisk) 
förfluten tid baserade på namnlikheter var vanliga. I den skulpturala utsmyck
ningen av regalskeppet Vasa från 1628 inkarnerar såldes Gustav II Adolf ingen 
mindre än den romerske kejsar Augustus, skaparen av Pax Romana och således 
en fridsfurste (Soop 1999).

21. Välkänd är kontroversen kring namnlikheten goter-göter vid ett kyrkomöte i Basel 
1434. En av Eriks av Pommern ambassadörer gjorde anspråk på den förnämsta 
platsen för sin härskare vid ett kyrkomöte i Basel. Denne påstods nämligen här
stamma från goterna, ett minst sagt bekymmersamt begrepp som nyligen krävt 42 
sidor i en koncis forskningsöversikt (uppslagsordet ”Goten” i band 12 av 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, utgivet 1998). På så sätt skulle 
Eriks företrädare på tronen ha varit en av de första som bekant sig till den 
katolska tron och - här kommer forvandlingsnumret! - rendera Erik den främsta 
platsen bland alla kungar. Namnlikheten mellan goter, gutar, Gotland, Götaland 
etc. var givetvis en grund för resonemanget, som främst rörde prestige i detta fall 
(jfr Andersson 1996 betr. etymologin). En av namnlikheten föranledd utvandrings- 
teori var en annan förutsättning liksom, möjligen, det faktum att en kung inom det 
nutida Sveriges gränser redan vid 1100-talets slut kallat sig Rex Sveorum 
Gotorumque. ”Tricket” misslyckades, men inte för att påståendet bevisades vara 
historiskt felaktigt, vilket man kanske skulle tro. Avgörande var i stället den spans
ke ambassadörens syrliga påpekande att de goter som stannat i det förmodade 
urhemmet i Väster- och Östergötland, givetvis inte kunde räknas som tapprare och 
bättre än de (visigoter) som kämpat sig fram till Spanien. Motargumentet formule
rades alltså utifrån samma verklighetsuppfattning. (Evert Baudou har nyligen 
(2004) satt in den gotiska myten i ett större sammanhang av förvetenskaplig forn- 
forskning.)
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22. Jfr t.ex. Hodder 1987:154 f; Shanks 8c Tilley 1987:186-191; Shanks & Tilley 
1992:29-67, 105-108; Olsen 2003, se särskilt s. 230-237; Baudou 2004, särskilt 
s. 11-32.

23. Jfr t.ex. Hodder 1999:7f.

24. Exempelvis Damm 2005.

25. Jfr Andersson & Welinder 2004 passim.
26. Den s.k. genarkeologin eller arkeogenetiken är ännu mycket ung och väntar 

ännu på förfining (jfr kritik av MacEachern 2000 och Welinder 2003a).

27. Gruppering efter Baudou 2004:15.

28. I själva verket finns det nog ingen klar gräns mellan ”missbruk” och "bruk” av 
historien: i varje fall inte när det gäller utkrävande av ansvar för gamla miss
gärningar, mytskapande, identitetsbildning eller frågor om ursprung och ålder 
(jfr Kjeldstadli 2004). Jag instämmer i ståndpunkten ”Historie kan brukes til å 
finne svar. Men bare å vise til fortida uten å veie mot nåtid, er misbruk av 
historie.” (Kjeldstadli 2004:21.)

29. Jfr Eriksen 2002.

30. Eriksen 2002:11-13.

31. Den traditionella dateringen är ca 1230, men enligt nyare forskning kan den 
skjutas tillbaks omkring ett årtionde (jfr Schottman 2003).

32. Jfr även Niemi 1991, Wallerström 1995a:214-216 och Julku 1986. Niemi 2001 
redovisar översiktligt senare års forskning kring Nordnorges ”kvener”.

33. Niemi 1991:128, 134, Niemi 1995:150.

34. Ryymin 2001:56f.

35. Ryymin 2001:60.

36. Ryymin 2001:61, 64f.

37. Åke Siikavaara, ordf. i Kvänlandsförbundet 1999 citerad av Ryymin 
2001:63, 65.

38. Aasa 1999.

39. Heljestrand 2004:3f. Anna Heljestrands uppsats i socialantropologi grundar sig 
på intervjuer med aktiva företrädare för förbundet. Jag vill i detta sammanhang 
tacka för att jag fått ta del av dessa undersökningsresultat.

40. Heljestrand 2004:3.

41. Heljestrand 2004:4.

42. Salvesen 1995:129-132.

43. Ryymin 2001:62f.

44. Heljestrand 2004:10.

45. Niemi 2000.

46. Lundmark 2001.

47. Erfarenheten från Balkan tyder nämligen på att det krävs flera samverkande för
hållanden för att ett sådant skräckscenario skall bli verklighet: framför allt en 
fruktan för ”den andre” i kombination med samhällsförhållanden där våldet,
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öppet eller i det fördolda, stöds av makthavarna - detta i en tid med stora regim
förändringar. I ett sådant klimat kan s.k. konfliktentreprenörer träda fram och 
säga saker i stil med ”Rösta på mig, så kommer jag att skydda er mot de onda 
andra som otvivelaktigt kommer att förinta er, såvida de inte snarast möjligt 
pacificeras eller förintas”. Fruktan, i högre grad än hat, tycks få människor att 
sluta sig samman i konflikter med etniska skiljelinjer. (Bringa 2005:72-75).

48. Denna benämning har förekommit i varianter: När man velat framhålla ur
sprunget i Finland (och inte i Sverige) talades det om storfinlcender men i Troms 
fylke också russekvcen (en referens till medborgarskapet i det då ryska Finland).
I Varanger har ”russekvam” avsett de karelare som kommit till Varanger från 
Murmankusten och det ryska Karelen. Benämningen kvæn nyttjades inte om per
soner från de högre samhällsklasserna (Qvigstad 1921:3).

49. Niemi 1991, 1995:153f.

50. Guttormsen (1998:14-16) redovisar dokumentariska belägg i Nord-Troms från 
1500- och 1600-talen, men de är få före 1613. Det kan inte uteslutas att kvänsk 
bosättning i Nordnorge når ännu längre tillbaka i tiden, men källäget är besvä
rande.

51. Vahtola 1980:466, 1991:211 f; jfr t.ex. Niemi 1991:121 och Ryymin 2004 
a:135.

52. Julku 1986:180-182.

53. Jfr Wallerström 1995a:216-221. De senaste teorierna i ämnet är av Julku 1986, 
Vahtola 1991a:209-214 och Wallerström 1995a:225-229.

54. Holm 1982. Många forskare har satt detta likhetstecken, medan andra har 
betecknat en sådan förbindelse som en omöjlighet ur språklig synpunkt. Man 
kan emellertid tänka sig att det rör sig om två språkligt sett olika benämningar 
för (ungefär) samma område och befolkning.

55. Citerad i Ryymin 2001:62.

56. Se Sundqvist 2002 beträffande sveakungarna.

57. Finnekonge Martin ska ha varit i kontakt med Håkon V år 1313 
(Bratrein 2001).

58. Ryymin 2004 a.

59. Vilkuna 1969:15-19, Wallerström 1995a:226f. m. anf. litt.

60. Vahtola 1991 b:559.

61. Arell 1977, 1979, 1983.

62. Arell 1977:33-40.

63. Exempelvis i Pääjärvi 2002 samt på hemsidan.

64. Kvenangen 2002.

65. Se t.ex. Pedersen 2000.

66. Aasa 1999.

67. Artikeln har rubriken ”Fakta - ryckta ur sitt sammanhang. Apropå kvänerna 
som ursprungsbefolkning och de rättmätiga ägarna till mark och vatten i norr” - 
Kvenangen 1999.
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68. Jfr Shumkin 1990, Baudou 1996, Hansen 8c Olsen 2004:29, Olsen 2005. 
Komsakulturen har sitt namn efter berget Komsa i Alta, Finnmarks fylke, 
Nordnorge, där de första boplatserna påvisades. Dylika boplatser har också 
påträffats i Ryssland, på Kolahalvön.

69. Lundmark 1999.

70. Det råder viss kontrovers om vilka individer som ”egentligen” kan kallas samer, 
inte minst mellan olika samiska grupper, och det har varit svårt att formulera en 
officiell definition (jfr t.ex. Myntti 1998:208-212). Enligt sametingslagen är en 
”same” den som anser sig vara same och 1. gör sannolikt att han har eller har 
haft samiska som språk i hemmet eller, 2. gör sannolikt att någon av hans för
äldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, 
eller 3. har en förälder som är eller varit upptagen i röstlängden till sametinget.

71. Wallerström 1995a.

72. Bård A. Berg har nyligen, som samisk historiker, varnat för den allt starkare 
samiska nationalism som han har iakttagit. Han kritiserar de mytologiserande, 
samiska, nationalistiska förställningar om ett gemensamt språk, gemensam histo
ria och gemensam kultur som byggs upp. Han påpekar också att nationalism 
historiskt sett visat sig vara intolerant, brutal och orättfärdig i relationen till dem 
som inte tillhör ”det utvalda folket”. Den är dessutom ett hot mot den fria 
forskningen. ”Mitt synspunkt er i all enkelhet at det verden trenger er samarbeid 
mellem etniske og andre grupper, ikke det motsatte. Vi må arbeide for inklude
rende holdninger i våre samfunn, og motarbeide ekskluderende holdninger.” och 
han påpekar vidare att ”En ekte intellektuell skal engasjere seg i samtidens 
viktige debatter, uten å skjele til makthavernes interesser” (Berg 2004:113, 114).

73. Se vidare Baudou 2004:344-346 m. anf. litt.

74. Manuale Lapponicum (utg. 1648) innehåller, förutom evangelier och epistlar, 
utvalda delar av gamla testamentet i samisk översättning. Tornæus var född i 
Torneå, studerade i Uppsala och var kyrkoherde i Torneå i mer än fyrtio år 
(1640-1681). Han utarbetade också en beskrivning av Torne lappmark och dess 
invånare och kultur, publicerad på latin 1653. Tornæus var obestridligen en 
expert på sitt vidsträckta pastorat. (Se vidare Fjellström 1983:viiif. samt Ruong 
1983).

75. Jfr Aronsson 2004.

76. Moberg 1984:134f.

77. Jfr Battail 1993, Jensen 1998.

78. Jfr Anderson 1992, Smith 1986, Hobsbawn 1990, Atkinson, Banks 8c 
O'Sullivan 1996, Dfaz-Andreu 5c Champion 1996, Kohl Sc Fawcet 1995, 
Meskell 1998, Karlsson 1999, Zander 2001, Branch 1999, Tägil
1995,Grundberg 2004 och Trigger 1989. Listan skulle kunna göras mycket 
längre. För den nordiska arkeologins del, se senast Baudou 2004.

79. Jfr t.ex. Bohman 1997, Grundberg 2000.

80. Jfr t.ex. Østigård 2001, Diaz-Andreu Sc Champion 1996, Niemi 2006.

81. Hobsbawn 1992:3.

82. Hansen Sc Olsen 2004.

83. Se vidare Wallerström 1995a:213ff för översikt och tolkningsförsök.
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84. Räknat från ” maxim idateringen ” av den nyligen undersökta boplatsen 
Dumpokjauratj i Arjeplog socken i Lappland, som är den äldsta, hittills kända
i Norrland (Bergman 2004). Nyligen har en boplats undersökts i Kangos (Pajala 
socken) som enligt utgrävaren, Olof Östlund, kan vara 9 900 år gammal 
(Östlund 2005).

85. Bergman m.fl. 2003, Bergman m.fl. 2004, Bergman 2004.

86. Bergman 1995:201-203.

87. Hedman 2003, Aronsson 1991.

88. Senaste inläggen om renskötselns historia är, mig veterligen, av Joel Johansson 
(2004), Bertil Marklund (2004) samt bidragen i antologin Andersen 2005.

89. Wallerström 2000.

90. Jfr Hansen 8c Olsen 2004:175-214, 237-260.

91. Wallerström 1995:39-173, Hansen & Olsen 2004:59, Storli 1985, Berglund 
1995, Hansen 1999.

92. Wallerström 1995:69-148.

93. Se vidare Edlund 1997.

94. Jfr t.ex. Guttormsen 1998.

95. Schanche 1986, 1989 och Hansen 8c Olsen 2004:78f m. anf. litt.

96. Hansen 8c Olsen 2004:56f m. anf. litt.

97. Hansen 8c Olsen 2004:57f m. anf. litt.

98. Jfr t.ex. Staski 2002:182.

99. Moberg 1984:141-143.

100. Shanks 8c Tilley 1987, ny upplaga 1992.

101. Jfr Schanche 8c Olsen 1985, Zachrisson i flera arbeten, bl.a. i Zachrisson m.fl. 
1997:14f.

102. Det myntades av filosofen Paul Feyerabend 1975 (Feyerabend 2000).

103. Shennan 1989:3f m. anf. litt.

104. Welinder 2004:28-31.

105. Ordet ’positivism’ har inget att göra med att vara positiv, vilket man kanske 
skulle kunna tro. Det betecknade i stället det tredje ”positiva” stadiet i en 
utvecklingsgång som August Comte (1798-1857) menade att såväl mänsklighe
ten som art, som varje enskild individ måste genomlöpa. De båda första stadier
na betecknades som ”det teologiska” följt av ”det metafysiska” stadiet 
(Johansson 8c Liedman 1987:14f.).

106. Dahl 1988:73-80.

107. Gadamer 2004:301-306. Gadamer reviderade Wahrheit und Methode flera 
gånger. Jag har använt den senaste engelskspråkiga utgåvan.

108. Baudou 2004.

109. Jfr Jones 1999.

110. Shennan 1989:14.
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111. Eriksen 1996:90-105.

112. Exempelvis Taavitsainen 2002, Arn finset 1998, Shennan 1989:19, Jones 
1997:108-110, Price 1998, Trigger 1994, Bolin 1998, Karlenby 2003 och 
Werbart 2002. Listan skulle kunna göras mycket längre.

113. Jfr t.ex. Rehnberg 1977.

114. Hansen & Olsen 2004:45-51 skiljer mellan etnonymer och ”eksonymer”. Med 
denna skillnad uttrycks huruvida benämningen ifråga är en självbenämning 
(etnonym) eller givna av andra (eksonym). Jag föredrar att enbart använda 
begreppet etnonymer eftersom det förekommer att eksonymer övergår till att bli 
självbenämningar. Begreppet kvener i Norge är exempel på detta; det gamla 
öknamnet neutraliserades när det gjordes officiellt i benämningen ”Norske
K veners Forbund”.

115. Niemi 1991:132.

116. Se Wallerström 1997a för källhänvisningar.

117. Senast Hansen & Olsen 2004:93-96, 198, 20If.

117A. Vahtola 1990.

118. Tanganyika blev självständigt 1961 och förenades 1963 med Zanzibar till repub
liken Tanzania (Holmberg 1995).

119. Ehnmark 1994:21f., Iliffe 1979, Hingley 1999:138. Citatet är från Levine 
1991:115.

120. MacEachern 2001.

121. På liknande sätt förhöll det sig med chamba, ca 250 000 människor bosatta på 
ömse sidor av gränsen mellan Nigeria och Kamerun. Denna folkgrupp definierar 
sig själv i förhållande till andra grupper, men också inom gruppen ifråga, vilken 
består av fyra olika grupper (allt efter omständigheterna) varav chamba bara är 
en. Chamba existerade inte under 1800-talet (Fardon 1987).

122. Ovesen 1983.

123. Detta exemplifieras av begreppet kole, en sedan åtminstone 130 år känd benäm
ning på människor i gränsområdet mellan bantu och efik-språk i Afrika. Där för
håller det sig som så att alla kan peka ut en kole men ingen kallar sig själv kole 
(Ardener 1989:69).

124. Grillo 1998:100.

125. Eriksen 2002:90f.

126. Gadamer 2004:301-306.

127. Baudou 2004:17-20.

128. Harrison 1994:6.

129. Harrison 1991, 1993:43, 1994:6.

130. Brather 2004 a:59.

131. Brather 2004 a:60-64.

132. Pohl 1994:24.

133. Brather 2004 a:69.
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134. Jfr Svanberg 2003, Geary 2002, Wells 2001, Østigård 2001, Wood 1998,
Pohl 1998.

135. Senast Brather 2004 b:621f. Geary 2002 är en lättillgänglig översikt rörande 
relationen mellan historiska myter och sentida nationer.

136. Siegmund 2000, Roslund 2001.

137. Detta av avsnitt om etnonymer bygger på två tidigare arbeten, Wallerström 
1997 a-b.

138. Framställningen rörande självbenämningar och de av omgivningen givna bygger 
på Hastrup & Ovesen (1982:33f). Forskningen kring självbenämningar är stor 
och svåröverskådlig. Också andra benämningsprinciper skulle kunna anges
(jfr t.ex. Wenskus 1961:61-63).

139. Framställningen rörande självbenämningar och de av omgivningen givna bygger, 
om inget annat anges, på Hastrup & Ovesen (1982:33f).

140. Jfr Uibopuu 1986 passim, Hajdu 1975 passim.

141. Se vidare Werbart 1996.

142. Hubendick 8c Ovesen 1990.

143. Jfr t.ex. Larsson 1995.

144. Se t.ex. Stang 1980:304.

145. Sawyer & Sawyer 1995:53.

146. Hellberg 1980, Hødnebø 1987.

147. Jfr Wallette 2004, Svanberg 2003.

148. Jenkins 2004:79.

149. Jenkins 2004:84.

150. Jenkins 2004:81, 83, 85.

151. Jenkins 2004:89.

152. Jenkins 2004:86f.

153. Jfr Harbsmeier 1982.

154. Dick Harrison (1994:4) belyser detta med ett talande exempel, en pilgrimsguide 
(Le Guide du pélerin de Saint-]acques) för fransmän, som reste till Santiago de 
Compostela i nordvästra Spanien på 1100-talet, med en ”remarkabelt språkrela- 
terad fördomsflora”.

155. Jfr Lévi-Strauss 1966:166.

156. Flera exempel skulle kunna anföras. Enligt Volkan (1992:5) betecknade de gamla 
kineserna sig själva som människor men andra som kuet (’hunting spirits’). 
Apache-indianer betecknar sig själva som indéb, ’the people’ medan andra kallas 
indäb, ’the enemy’. Outsiders ansågs vara underlägsna varelser, vilka mer eller 
mindre skulle behandlas som farliga djur och i sista hand som ting. Okända 
indianer hade att visa sin vänskap eller släktskap för att undgå att betraktas som 
en fiende - vita och mexikaner hamnade automatiskt i denna kategori (Boyer 
1986:113). Mundurucu i de brasilianska regnskogarna särskiljde ”Mundurucu, 
who were people, and non-Mundurucu, who were pariwat, those who, except 
for the neighbouring Apiaca and Whites, were regarded as enemies to be careful
ly watched and attacked. Other tribes they regarded as ‘equivalent to game ani-
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mals’ to be hunted.” (Murphy 1957:1024). Många fler exempel skulle kunna 
anföras (jfr Stein 1990 och Boyer 1986 med anf. litt.).

157. Tatjana N. Jackson, har nyligen (2002) gjort en kritisk genomgång av alla de 
vaga, delvis motsägelsefulla, omnämnandena, däribland de ryska. Bjarmland var 
den nordligaste periferin för skandinaver och människorna i Östeuropa. 
Människor av olika ursprung rörde sig där. Det har även funnits andra benäm
ningar för dess olika delar. Begreppet bjarmer refererar knappast till någon speci
fik etnisk grupp.

158. Uibupuu 1986:95,115.

159. Wallerström 1995a: 187-266, 1997 a-b.

160. Se Wallerström 1995a:225-238 för detaljer.

161. Makarov 1991, 1992.

162. Jfr t.ex. Martin 1986, 1995:62-70, 90-134.

163. Wallerström 1995a:312-315.

164. Det är först under tidig medeltid, mot 1000-talets slut och under 1100-talet, som 
skrift på allvar tas i bruk av kyrkliga och världsliga makthavare i Västeuropa, 
med en markant ökning under 1100-talets senare hälft (Clancy 1993), en krono
logi som inbegriper Danmark (Carelli 2001:365f.).

165. Jfr Jenkins 2004:86f.

166. Se fotnot 19.

167. Eriksen 1996:92.

168. Eriksen 1996:12.

169. Eriksen 1996:108f.

170. Det följande bygger i huvudsak på Hansen &C Olsen 2004:45-51.

171. Taavitsainen 2004:47f.

172. Haltsonen 1962.

173. Ann-Christin Mattisson, Svenska Akademiens Ordboksredaktion i Lund, skriver 
i brev av den 22 april 1999 och 24 oktober 2006 att ordet Lappe också finns i 
äldre danska med betydelsen ”narr”. Hon skriver att detta sannolikt är samma 
ord som lågtyska lap, vilket betyder "enfaldig människa”. I nudanska finns 
också laps och används om unga, antingen ouppfostrade eller dandyaktiga mans
personer. Orden antas vara samhöriga med det lågtyska verbet lapen vilket bety
der ”väsnas”. Ett varmt tack för dessa upplysningar!

174. Uibopuu 1988:115, Korhonen & Thomasson 1995.

175. Svenskt Diplomatarium 4 nr. 2676.

176. Översättning från latinet av Bergsland 1970:390, här återgiven på svenska.

177. Jfr t.ex. Mulk 1994 med Odner 1992 a.

178. Jfr Areskoug 1972.

179. Collinder 1965, Benediksson 1975.

180. Schefferus [1673] 1956:41.

181. Uibupuu 1986:95,115.
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182. Zachrisson 1997:158.

183. Jones 1997:xiii. Min översättning (jfr Eriksen 2002:11-13). Detta att försöka 
definiera etnicitet är inte oproblematiskt. Eriksen menar i Ethnicity and 
Nationalism (2002), att det i studiet av etnicitet är kontraproduktivt att definiera 
fenomenet - det är att på förhand begränsa synfältet (jfr Eriksen 2002:13,
not 3).

184. Eriksen 2002:11-13 - citatet s. 13, min översättning. (“When cultural differen
ces regularly makes a difference in interaction between members of groups, the 
social relationship has an ethnic element.”).

185. Detta att etnicitet uppstår i en kombination av speciella omständigheter och 
imperativ från omvärlden, är en kommentar till instrumentalist-primordialist- 
debatten (Eriksen 2002:56). Denna debatt handlar om huruvida etnicitet är 
situationsbunden, något som människor konstruerar för att möta tillfälliga 
sociala och/eller ekonomiska behov (instrumentell etnicitet), eller något som 
griper långt bak i tiden (primordial etnicitet).

186. Eriksen 2002:79.

187. Eriksen 2002:12.

188. Förklaringen är kanske att Barths teori har kommit att framstå som lätt att kom
binera med flera arkeologiska tankeriktningar; inte bara den processuella arkeo
login, utan också den gamla kulturkretsskolan och de av strukturalismen inspire
rade teorierna om samhällsförändring, med dessas problemformuleringar i 
termer av dikotomier. Barth själv varnade emellertid bl.a. mot att sätta likhets
tecken mellan det synliga, mätbara och etnisk enhet. För att få en god analys av 
etnicitet krävdes, menade han, att man inte blandar ihop effekterna av ekolo
giska förhållanden och det i handlingsmönster som är etnisk tradition. Har 
arkeologer som citerat Barth verkligen läst honom?

189. Hansen & Olsen 2004, jfr dock Wallerström 2005.

190. Eriksen 2002:56-58.

191. Wolf 1994.

192. Hodder 1979:477-449.

193. Hodder 1979:452, Barth 1969:13.

194. Barth 2000, jfr även Cohen 2000.

195. Eriksen 2002:11-13, 37f, 79, 91, Wolf 1994.

196. Min framställning bygger i huvudsak på Andersen 2002:102-105. Jfr även 
Schanche 2000:87-93.

197. Odner återkom till sin undersökning tio år senare med en ny kommentar till 
problematiken (Odner 1993). Han bemötte därvid också sina kritiker.

198. Odner 1983. Teorin om jordbrukets uppkomst i Finland genom invandring kan 
numera sägas vara övergiven (jfr Gallén 1984).

199. Johansen 1990:55.

200. Olsen 1994:132f.

201. Jfr även Hansen & Olsen 2004:36-42.

202. Forsberg 1992:3-6.
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203. Schanche 1992: 30-34.

204. Se vidare Andersen 2002:104.

205. Hansen 8c Olsen 2004:40.

206. Andersen 2002:1041.

207. Forsberg 1996:170-173.

208. Karlsson 2003.

209. Odner 1992 b:29.

210. Jfr Eriksen 2002:11-13, 37, 79, 91.

211. Eriksen 1995:541.

212. Hettne 1992:23-25.

213. Hansen 2000.

214. Hansen 2004.

215. Stereotyper förändras över tid, något som tydliggjorts genom forskning om hur 
man i Finland sett på Nordnorges kvener (Ryymin 2004 b). Bilden av kvener i 
den linska litterära offentligheten, som den förmedlats genom böcker, tidskrifter 
och tidningar, hängde tätt samman med skribenternas ideologi och politiska strä
vanden. Vid 1800-talets början upplattades de som hade valt att söka sig till 
Ishavskusten nästan som kriminella, som inte bidrog till landets nytta.

Senare, under 1800-talets första hällt, blev stereotypen mer positiv betraktad 
och egenskapen av jordbrukspionjärer Iramhölls särskilt. 1860- och 1870-talens 
publika bild i Finland var den att kvener var offer för den norska minoritetspoli- 
tiken, trots att de var den folkgrupp som var överlägset bäst ägnat att betolka 
den ogästvänliga Ishavskusten. Dåliga relationer mellan olika folkgrupper i 
Nordnorge betonades och historiska argument lades Iram, vilka Iramställde 
kvener som pionjärer och lörnorskningspolitiken som illegitim. Under 1880-talet 
nyttjades denna stereotyp i de stor-linska, politiska ambitionerna på en finsk 
koloni vid Murman-kusten i Ryssland. Under mellankrigstidens språkstrid i 
Finland, en kamp mellan svensk- och finskspråkighet, framställdes kvener som 
exemplariskt solidariska till sitt finska språk. De olika stereotyperna lagrades 
successivt på varandra.

216. Jfr t.ex. Schanche 2000, Manker 1957, 1961, Mulk 1994, Aronsson 1991, 
Hedman 2003, Serning 1956, Wallerström 1995c, Grydeland 2001, Welinder 
2003b, Hansen 8c Olsen 2004, passim.

217. Staski 1990.

218. Staski 2002:183.

219. Hall 8c Silliman 2006:12f.

220. Redogörelsen för fyndet bygger på Schanche 2000:215 och Myrvoll 8c 
Henriksen 2003.

221. Johansen 8c Odner 1968.

222. Schanche 2000:217.

223. Myrvoll 8c Henriksen 2003:16.

224. Hansen 1996:64f.
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225. Gravlee, Bernard 8c Leonard 2003.

226. Wallerström 1995a:213-229.

227. Vahtola 1991 a:211f.

228. Jfr t.ex. landskapsnamnet Hälsingland, ”landet med halsarna”, vilket syftar på 
topografin (Brink 1981).

229. Holm 1982, jfr dock Vahtola 1991 a:212.

230. Julku 1986.

231. Mot denna bakgrund är det svårt att acceptera Vilkunas (1969) tanke att benäm
ningen ’kainuulaiset’ härrör ur speciella klubbor som kvänernas anförare påstås 
ha burit.

232. Korhonen 1982.

233. Jag har också kunnat konstatera att det i denna svensk-novgorodiska allmän
ning, liksom i den analoga norsk-novgorodiska, finns en beskattningsterminologi 
med översättningslån av novgorodiska kamerala begrepp. Såväl beskattning 
enligt rök-tal (ryska ’dym’), båg-mantal (’luk’) som räkning i timmer enligt det 
inom östkyrkan ”fullkomliga” fyrtiotalet (ryska ’sorochek’) förefaller mig vara 
vad man kan vänta, i ett område där skatt utkrävts av två parter enligt en 
gemensamt accepterad princip om likaberättigande. Kamerala översättningslån 
från latinet finns också i 1300-talets Sverige, så dessa exempel är knappast är 
unika.

Dylik beskattning enligt rök- och bågtal förekommer inte annat än i området 
norr om det bl.a. genom administrativa system avgränsade tidigmedeltida Sverige 
(förutom i delar av Finland). Skatt enligt bågmantal stadgas i Hälsingelagen från 
1300-talets början och var en särbestämmelse för Umeå, Bygdeå och områdena 
norr därom.

I dessa iakttagelser finner jag ökat stöd för Gallén 8c Linds (1992) teori om 
Nöteborgsgränsen ”tvådelade slutförlopp” enligt vilken Norrbottenskusten har 
ingått i ett område där svenska undersåtar och novgorodiska, i varje fall efter 
1323, ömsesidigt erkände varandras beskattningsrättigheter.

234. Detta Bulgar, som idag heter Bolgary ligger i Tatarstan, nära Volga. Detta gamla 
centrum ödelädes 1431 av Moskva. Benämningen har föga att göra med den 
nutida staten Bulgarien. ”Bulgarer” är ursprungligen en gemensam beteckning på 
ett antal turko-tatariska grupper som fanns i vitt skilda områden i Öst- och 
Sydosteuropa däribland i det nuvarande Bulgarien - artiklarna Bolgary och 
bulgarer i Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon Bind 2 resp. 3 
(1995, 1996).

235. Martin 1986.

236. Jfr t.ex. Holm 1982.

237. Se t.ex. Sundström 1984:39f.

238. En och samma grupp har befunnits omtalas under flera olika benämningar, men 
det finns också exempel på att två grupper återfinns under en benämning (se 
vidare Pohl 1991).

239. Jfr Sjøvold 1962-1974, Serning 1960, Huurre 1987.

240. Efter Börjesson 2003:18f.

241. Eriksen 1996.
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242. Gustafsson 2002.

243. Egentligen går det att tala om flera slags nationalism. Historikern Patrik Hall 
(2000) talar för Sveriges del om en genealogisk nationalism, som i Sverige kan 
härledas bak till 1400-talet, Karl Knutssons tid som regent och historieskriv
ningens förstatligande; den individualistiska nationalismen (1700- och 1800- 
talens) som ser nationen som en kollektiv individ med individuella, själsliga 
egenskaper; en integrativ nationalism (förra sekelskiftets nationalism), kollektivt 
individualistisk i vilken föreställningen om en för Sverige gemensam historia och 
kultur är viktig samt - slutligen - dagens nationalism, där nationalismen i så hög 
grad integrerats att den uppfattas som normal och därmed knappast uppfattas, 
såvida den inte utmanas eller kontrasteras genom etnopolitik, nationell extrem
ism, regionalism eller Europa-tanken.

244. Gustafsson 2002:92 m. anf. litt.

245. Gustafsson 2002:92f.

246. Smith 1986.

247. Reynolds 1983.

248. Gustafsson 2002:95.

249. Gustafsson 2002:96-107.

250. Gustafsson 2002:107, 109.

251. Pohl 1998 a:18.

252. Pohl 1998 b.

253. Pohl 1998 a:l-5.

254. Reynolds 1983:382f.

255. Jfr Lemche 5C Tronier 1998.

256. Reynolds 1983:383-386.

257. Gustafsson 2002:105.

258. Bartlett 1994:198.

259. Roslund 2001:56-60.

260. Pohl 1998 b:19.

261. Pohl 1998 b:21.

262. Jfr Baudou 2004:33-54.

263. Bartlett 1994:236-242.

264. Se vidare Roslund 2001:30-33, Wallerström 1995a:169-171 för översikt.

265. Lind 1992:25 lf.

266. Pohl 1998 b:69.

267. Jfr Geary 2002.

268. Geary 1988:vi-vii, 39-41, 53, 57.

269. Detta avsnitt om de skiftande innebörderna i ordet ’finne’ etc. är ett samman
drag av en längre uppsats, Wallerström 2004, till vilken jag hänvisar för ytter
ligare detaljer.
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270. Nationalencyklopedins ordbok, Bd 1, art. finne, finländare.
271. Brink 1998:299, 314f.

272. Insley 1999.

273. Eng 2001:127-135.

274. Gallén 1964:125f.

275. Oja 1959.

276. Hellquist 1966:211.

277. Hubendick & Ovesen 1990, Werbart 1996.

278. Welinder, Pedersen & Widgren 1999:282-285, Lagerås 2000.

279. Jfr Edgren 1993:261, Vasari et al. 1996:290ff, Pitkänen 1990:160ff, Tuovinen 
1990:67ff, Vuorela 1990:130f, Saloranta 2000:38, Lehtonen 2000:80.

280. Taavitsainen 2004:45 m. anf. litt.

281. Jfr översikt hos Zachrisson m.fl. 1997:158-161.

282. Härenstam 1946:96f.

283. Se Wallerström 2004:82—85 för ytterligare detaljer.

284. Ellmers 1985.

285. Svanberg & Tydén 1992.-75L

286. Keyes 1997:154.

287. Jfr Eriksson 1997:24f.

288. Jfr Elenius 2002.

289. Lundmark 1998:97-113.

290. Åkesson 2000.

291. Som illustrativa och välkända exempel kan man nämna Michel Foucaults studier 
över bl.a. det han kallar vansinnets historia, d.v.s. förändrade tankesätt kring de 
mentalt avvikande, kring de kriminella (i boken "Övervakning och straff”) eller 
sexualitetens historia (som knappast handlar om sex). Dessa och andra studier 
var inte bara kulturhistoria, utan också studier kring vad makt egentligen är och 
hur makt förhåller sig till kunskap och begreppsbildningen som föränderligt 
fenomen.

292. Mörkenstam 1999:244f.

293. Mörkenstam 1999:65.

294. Mörkenstam 1999:112.

295. Stenman 2001:56.

296. Korpijaakko-Labba 1994:468, Päiviö 2001, 2003. Hansen & Olsen 
(2004:292-297) har emellertid väckt frågan om det inte är en förbisedd riks
omfattande reform av hertig Karl år 1602 som stipulerat den ordning som för 
Korpijaakko-Labba varit samisk och av hög ålder.

297. Stenman 2004.

298. Stenman 1998.
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299. Stenman 2001, särskilt s.147-154, i Isaksson 1999, 2001 - citatet från Isaksson 
2001:11.

300. Isaksson 1999:7.

301. Stenman 2001:5.

302. Friedman 1994:19.

303. Friedman 1994:18.

304. Friedman 1994: 27.

305. Friedman 1994:18.

306. Niemi 2006.

307. Med ”kreolisering” avses det avsiktliga blandandet av element från olika kultu
rer för att skapa en ny kultur, en medveten process som de senaste åren studerats 
bland arkeologer i USA - Orser 2002:138f.

308. Gleason 1983.

309. Ong 1990:63-72.

310. Ong 1990:203f.

311. Solli 2002.

312. Janne Vilkuna har i ett intressant arbete visat hur tidsbundna de olika teorierna 
om finnarnas ursprung har varit, hur frågeställningen har behandlats av präs
terna, filologerna, arkeologerna och nu senast av genetikerna (Vilkuna 2001).

313. Detta är en vanlig mening bland arkeologer, jfr t.ex. Solli 2004:28.

314. Eriksen 1996:112f. Denna nationalism har ofta förknippats med upphovet av 
denna romantiska nationalism som betonar det unika i varje nation och som 
sedermera drivits långt. Det kan dock noteras att Johann Gottfried Herder själv 
var internationalist, kosmopolit och förespråkade solidaritet inom Europa 
(Nisbet 1999:78).

315. Eriksen 1996:113 f.

316. Ruthström 2003.

317. Löfving 2001:208.

318. Jfr t.ex. Hamre 1974, Liedgren 1974, Rosén 1958, Hamre 1958.

319. Denna är utgiven på svenska, Locke [1690] 1996:52-80.

320. Se vidare Nozick [1974] 1986:200-204.

321. Jag bygger här på Nozick [1974] 1986:176-179.

322. Se vidare Stenman 2001:147-154.

323. Pagden 1993:6.

324. Machavelli [1513] 1989:26, 48.

325. Todorov 1978:59.

326. Svanberg 2003.

327. Rosén 1968, Blom 1968, Riising 1968, Thompson 1942:271.

328. Friedman 1989, 1992.
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329. Se t.ex. Wallette 2004:18-29, Grundberg 2000 och Moberg 1984 för översikter.

330. Sjøvold 1974, Urbaynczyk 1992, Hansen & Olsen 2004.

331. Rudebeck 2000:4, jfr även Petersson 2005.

332. Jfr Amft 1998, Granqvist 2004.

333. Den finskspråkiga befolkningens arkeologi och historia i Nordskandinavien är 
styvmoderligt behandlad i forskningen ända fram till 1970-talets senare hälft. 
Möjligheten att exempelvis knyta an till den icke-norska, icke-svenska, icke
germanska och icke-samiska befolkning som började befolka Nedre Tornedalen 
under 1000- och 1100-talet - förmodligen de skriftliga källornas kväner - har 
alltför lite beaktats (se dock Wallerström 1995a:107 f, 145 f, 213, 229 samt 
Myrvoll & Henriksen 2003).

334. Aronsson 1998.

335. Det talas om hundratusentals volymer från den långa period från 1200-talet till 
1800-talet då Timbuktu var ett centrum för politik och lärdom, men också nav 
för flera av dåtidens viktigaste handelsrutter. På 1400-talet fanns det 25 000 
studenter vid dess Sankoré-universitet (att jämföra med Uppsala som först under 
Gustav II Adolfs tid hade mer än tusen studenter). Allt bröts av kolonialismen. 
Det faktum att staden sedan 1989 står på Unescos lista över hotade världsarv 
tycks inte ha betytt så mycket. Staden hotas av ökensanden. (Jonsson 2004).

336. Jfr Lundmark 1998:135-141, Guttormsen 2003, Amft 1998.

337. McIntosh, McIntosh 8c Togola 1996.

338. Jfr Hansen 1990.

339. Denna syftar till att etablera en teori kring postkoloniala erfarenheter i de f.d. 
kolonierna ute i världen (jfr t.ex. Quayson 1998:579). Den brukar förknippas med 
Edward W. Said, en kristen palestinier på sin tid verksam som professor i modern 
engelsk litteratur vid Colombia University i USA. Said visade i sin bok Orientalism 
(1978, svensk utgåva 1993) hur två schablonuppfattningar om människorna i 
Orienten under lång tid har konstruerats av akademiker, pilgrimer, politiker och 
upptäcktsresande, vilka under sekler byggt upp och reproducerat dessa schabloner 
så att de har kommit att uppfattas som sanna. ”Vi och de”-relationer har emeller
tid, enligt nyare postkoloniala studier, visat sig kunna vara långt mer ambivalenta, 
komplexa och motsägelsefulla än vad Said erfor (jfr t.ex. Gregory 1997 m. anf. 
litt.). För arkeologiska postkoloniala perspektiv, se Gosden 2001.

340. Jfr Loeffler 2005.

341. Läsare ser säkert att jag har inspirerats av den tyske filosofen Wilhelm Dilthey 
(1833-1911) som introducerade distinktionen mellan att ”förklara” (erklären) 
och ”förstå” (verstehen), vilken kommit att bli klassisk. Dilthey såg en klar 
skiljelinje mellan naturvetenskapernas erklären, vilkas mål var att finna över
gripande orsakssammanhang (att upptäcka naturlagar t.ex.) och kulturvetenska
pernas verstehen, med inlevelse som främsta instrument.

342. Se exempelvis Andrén 1997 för detaljer.
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