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Abstract 

Wilderness in the Swedish Lappmarks: Swedish perceptions of nature, saamis and 

nature spirits in the swedish Lappmarks 1670-1740 

The aim of this study is to investigate the Swedish representation of the Lappmark in 

the 1600s and 1700s, with particular regard to the descriptions of nature and the super-

natural. The study examines how swedes depicted nature and nature spirits in the Lapp-

mark, and how the descriptions relate to larger process during the time period. 

The sources used are mainly from priests who were active in the Lappmarks during this 

period. The source material has been divided into two groups to simplify the compari-

son, one containing Johannes Schefferus Lapponia (1673), the other contains Pehr Hög-

ströms Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande lappmarker (1747). Works such 

as Carolyn Merchants The Death of Nature (1989) and Henri Lefebvre's The Production 

of Space (1991) are used in the study. 

The study show that the early authors had a very negative attitude towards the Lapp-

mark and its nature. The area was perceived as an unproductive wilderness, and the 

saamis were used as an example of the Lappmarks depraved nature. Högström ap-

proached the land from a different angle, he believed that the Lappmarks had a great po-

tential once Gods plan for the region had been realized. Högström uses the Saami to 

show how a people, despite their shortcomings, still could flourish in the Lappmark. 

Högströms optimistic attitude required that he separated the nature spirits from nature, 

which illustrated the transition from the idea of a life-giving nature to the idea of a me-

chanical nature. The study also contributes to new knowledge about how swedish 

priests tried to define and control the representation of the Lappmark and how this was 

complicated by both saamis and settlers. 
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Introduktion 

I april 2018 rapporterades det om en kåta vid Stenträskets strand, Storuman. Byggnaden 

stod i centrum för den konflikt som blossat upp mellan Länsstyrelsen i Västerbotten och 

ägaren Anita Gimvall. Länsstyrelsen hävdade att kåtan var ett olagligt nybygge i ett na-

turreservat medan Gimvall menade att hennes släkt haft en kåta på platsen sen innan 

området blev ett naturreservat. Den 11 april brändes kåtan ner av kronofogden.1 Idag 

finns det bara lagstiftat skydd för samiska byggnader med kopplingar till rennäring och 

inte för kåtplatser som traditionellt tillhört jakt- och fiskesamer. Det är lätt att förundras 

över hur vissa motiv fortsätter eka genom århundrandena. Som rätten till land, makten 

över naturen och rätten att definiera rummet, bestämma vad som borde och inte borde 

vara där, särskilt med hänsyn till arbete. För när Gimvalls olagliga kåta ställs mot det 

faktum att en femtedel av alla undersökningstillstånd för mineraler i Västerbotten och 

Norrbotten ligger helt eller delvis inom naturreservat blir frågan: För vem är naturen re-

serverad?2 

Konflikterna i Sápmi är inte isolerade, utan måste istället ses utifrån sitt sammanhang i 

en lång historisk process.3 På ett övergripande plan syftar min undersökning till att un-

dersöka den här processen genom att se till svenska konstruktioner av Sápmi. Frågan 

om naturen går inte att separera från den övriga diskussionen om Sápmi, därför syftar 

jag också till att undersöka de processer som formar våra föreställningar om naturen. 

Carolyn Merchant skriver om hur människor i alla tider formar sin bild av naturen så att 

den ger mening åt just sitt liv:  

Historikern måste fråga: ’Hur har människorna under historiens gång föreställt 

sig naturen?’ ’Hur har de handlat gentemot denna konstruktion?’ ’Vilket histo-

riskt bevismaterial stöder en viss tolkning?4 

Till en början hade jag tänkt fokusera på handlandet gentemot naturen genom gruvnä-

ringen, eftersom att själva ”byggandet”, omformandet av naturen, är en essentiell del av 

kolonialism, både mer generellt ”på marken” men också som en inneboende metafor i 

                                                 
1 Forsgren, ”Upprörd stämning inför bränning av kåta”, Svt, [ https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbot-

ten/upprord-stamning-infor-branning-av-kata] 10 maj 2018 
2 Kaliber, ”Malmjakt i skyddad natur”, SR P1, [https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/362131?pro-

gramid=1316] 10 maj 2018 
3 Nordin & Ojala, 2015, s. 6-7 
4 Merchant, 1994, s. 12 
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den imperialistiska vokabulären.5 Dessutom har just bebyggelsen (eller bristen därav) 

ända sen Vasatid till nutid använts för att motivera det svenska innehavet. Gustav Vasa 

kungjorde att ”Sådana ägor som obyggda ligga, höra Gud, oss och Sveriges krona till, 

och ingen annan.”.6 I utredningen Samernas folkrättsliga ställning kom man fram till att 

Sápmi inte går att betrakta som koloniserat land, bland annat därför att de nordiska sta-

terna sedan länge gjort anspråk på området och att nybyggandet (i icke-samisk mening) 

varit omfattande och framgångsrikt.7  

Men när jag läste Göran Bäärnhielms korta häfte I Norrland hava vi ett Indien (1976) 

var det en passage som väckte mitt intresse. Där beskrevs hur befolkningen hemlighöll 

malmfyndigheter av rädsla för bergtroll och hur detta troligen var ett uttryck för allmo-

gens rädsla för tvångsarbete vid nyanlagda gruvor.8 Bakom passagen antyds ett främ-

mande sätt att se på världen, och en utgångspunkt för den här uppsatsen. Mentalitetshi-

storikern Robert Darnton har uppmanat historiker att undersöka just det udda för att ut-

forska världsåskådningar från förr.9 Mitt syfte med den här uppsatsen är därför att un-

dersöka den svenska konstruktionen av Sápmi med hänsyn till både naturen och överna-

turliga väsen. Hur formades rummet, vad ansågs vara där och inte vara där? Särskilt 

med tanke på mötet mellan olika världsåskådningar och idéer om det övernaturliga. Hur 

förändrades dessa idéer över tid?  

Framöver i diskussionerna kommer jag huvudsakligen att använda mig av begreppet 

Lappmarken istället för Sápmi, Norrland eller Lappland. Det namnet används i mitt 

källmaterial och syftar till ett historiskt område vars gränser under en lång period var 

flytande. Sverige, Danmark och Ryssland gjorde alla anspråk på olika delar av det här 

området, därför vill jag betona att det är den svenska Lappmarken jag kommer att syfta 

på. De flytande gränserna orsakade även konflikter inrikes eftersom att kronans koloni-

alpolitik hade infört särskilda skattelättnader och privilegier för bosättningarna i Lapp-

marken. Kustbönderna försökte därför flytta gränsen till lappmarkerna allt längre väs-

terut så att all bondenäring skulle tillhöra kustbygden. Med tillämpandet av samma lo-

                                                 
5 Fraser, 1990, s. 4 
6 Bäärnhielm, 1976, s. 8 
7 Fur, 2016a, s. 164-165  
8 Bäärnhielm, 1976, s. 28-29 
9 Darnton, 1987, s. 8 
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gik försökte samerna förskjuta gränsen längre österut. Inte förrän 1749 påbörjades arbe-

tet med att rita upp en definitiv gräns och först 1751 fastställdes den moderna gränsen 

till Norge.10  

 

Figur 1 Karta över Lappmarken. Schefferus, 1953 [1672], s. 48 

Tidigare forskning  

I princip all forskning om lappmarkerna förhåller sig i något avseende till den svenska 

konstruktionen av området, medvetet eller omedvetet. För att inte göra det här kapitlet 

för spretigt har jag avgränsat det till de jag funnit stå närmast mitt syfte. Ett annat pro-

blem som jag har haft i och med sökandet efter tidigare forskning har varit hur kolonise-

ringen av lappmarkerna har skildrats. Det har inte varit helt okontroversiellt att säga att 

Sverige koloniserade Lappmarken, vilket framgår av den äldre forskningen där Sveriges 

roll som en europeisk kolonialmakt ofta förringats.11 Som Fur skriver så har det gjorts 

många studier om samerna och den svenska koloniseringen, men få har diskuterat den 

                                                 
10 Bylund, 1956, s. 35-36 
11 Nordin & Ojala, 2015, s. 10 
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svenska närvaron utifrån koloniala relationer i regionen och man har misslyckats att ut-

forska ursprungsfolkens koloniala erfarenheter.12  

Det har varit omöjligt att få ett totalt grepp om all forskning som skulle kunna vara rele-

vant för den här undersökningen. Därför har jag valt att prioritera forskning från disci-

pliner som undersöker källmaterial som ligger de historiska skedena närmre i tiden (som 

historia, religionshistoria, arkeologi och idéhistoria). Detta har skett på bekostnad av 

forskning från discipliner som förvisso har skrivit mycket intressant om magi, naturen 

och kolonialism (såsom folkloristik, sociologi och antropologi) men som ofta använder 

sig av uppteckningar och studier från slutet av 1800-talet och framåt.  

Den svenska konstruktionen av Lappmarkerna har undersökts i avhandlingen Framtids-

landet (1988) av Sverker Sörlin med särskild betoning på hur Norrland under flera år-

hundrande har varit och är en plats för framtidsvisioner. Han lyfter hur olika naturföre-

ställningar påverkat debatten om hur Norrlands naturrikedomar bäst skulle nyttjas. Av-

handlingen syftar främst till att undersöka den debatt som fördes runt åren 1870-1920, 

den så kallade norrlandsfrågan.13 Därför undersöks inte de förmoderna konstruktionerna 

särskilt genomgående. Sörlin diskuterar tyvärr inte samernas roll i konstruktionerna och 

inte heller deras potentiella frånvaro, vilket är en brist 

Parallellt till bilden av ett resursrikt framtidsland har Lappmarkerna också framställts 

som ett en plats för hedendom, vidskepelse, trolldom och andra djävulska betingelser. 

Linda Burnett Andersson har i ”The abode of Satan” (2010) utforskat det här och visat 

hur lappmarkerna kopplades till andra hedniska områden i Europa och hur skildringen 

av samerna som vidskepelse reproducerades i en europeisk litterärtradition. Hon visar 

också hur demoniseringen av samerna börjar avta under 1700-talet till förmån för andra 

konstruktioner.  

Risto Pulkkinen har undersökt en annan form av demonisering utan att egentligen själv 

varit medveten om det i ”Giants, dwarfs or lapps?” (2000). Där behandlas samernas på-

stådda släktband till olika mytologiska varelser, men tyvärr listar han bara olika tolk-

ningar av samernas ursprung utan att analysera i vilken kontext de kommit till och hur 

                                                 
12 Fur, 2006, s. 4, 274-276 
13 Sörlin, 1988, s. 9-20 
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de kan ha bidragit till att rättfärdiga svenskt innehav över Lappmarken.14 Sambandet 

mellan fiktiva varelser och verkliga människor under 1700-talet har utforskats och om-

nämns i Gunnar Brobergs avhandling om Linnés människolära Homo spapiens L. 

(1975). Han tar upp diskussionerna om samernas ursprung och kopplingar mellan nya 

människotyper och naturväsen. 

Ifråga om naturföreställningar har forskning om gruvnäringen frambringat en hel del in-

tressanta resonemang, särskilt på senare tid av Carl-Gösta Ojala och Jonas M. Nordin i 

ett flertal artiklar som ”Copper worlds” (2017), ”Mining Sápmi” (2015) och ”Metals of 

metabolism” (2015). Nordin pekar ut gruvorna som upphovet till de tidigaste industri-

ella rummen, dessa kom att leda till en kommodifiering av både naturen och arbetet. Re-

lationen mellan kolonialmakten Sverige och samerna kom att förändras till följd av de 

grova förändringar i rumsuppfattning som gruvdriften krävde.15 Samtidigt är det värt att 

påpeka att den tidiga gruvdriften i Lappmarkerna fortfarande är relativt outforskad.16  

När man tänker på 1600-talet, magi och Sverige brukar tankarna röra sig till häxproces-

serna, men jag har valt att inte fokusera på denna forskning. Som Linda Oja skriver så 

har inte häxprocessforskarnas fokus legat på synen på trolldom utan belyser istället pro-

cesserna för att kunna förstå anklagelser, bekännelser och domar. Synen på magi utgör 

främst en förklarande ram.17 Jag vill istället undersöka uppfattningar om det övernatur-

liga, och i förlängningen naturen. Det finns två verk som har behandlat detta väldigt ge-

nomgående dels Ojas Varken Gud eller natur (1999) och Mikael Hälls Skogsrået, 

Näcken och Djävulen (2013). Häll har riktat in sig på sexuella kontakter med naturväsen 

under 1600- och 1700-talet, och skriver väldigt mycket nyttigt om allmogens, juridi-

kens, vetenskapens och kyrkans uppfattning och diskussion kring övernaturliga väsen 

under den här perioden, som huruvida de hade en fysisk kropp. Frågan om varelsernas 

egenskapers diskuteras även av Hjalmar Fors i The limits of matter (2015), där skriver 

han om hur alkemisten Urban Hjärne och Bergskollegiet ställde sig till naturväsen.  

Med en form av begreppshistoria undersöker Oja hur magi har kategoriserats av männi-

skor från flera olika samhällsskick under 1600- och 1700-talet. Under 1500- och 1600-

                                                 
14 Pulkkinen, 2000, s. 228 
15 Nordin, 2015, s. 268-269 
16 Nordin & Ojala, 2015, s. 11 
17 Oja, 1999, s. 14-15 
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talet kom försök från myndigheternas sida, i både katolska och protestantiska länder, att 

mer intensivt motarbeta magiska föreställningar. Statsmakten ansågs ha ett ansvar över 

undersåtarnas religiösa liv. Särskilt kampen mot den oskadliga magin kan ses som ett 

uttryck för en konkurrens mellan magi och kyrka. Inte bara Gud utmanades utan också 

prästernas makt och inflytande. Försöken att reformera folkkulturen hade begränsad 

verkan, ett vanligt resultat var att människor använde sig mer av till exempel kyrkligt 

ordinerade botemedel samtidigt som de fortsatte att använda magiska kurer. Forskning 

har också visat att människor anpassade sig när de pratade om det magiska med myn-

dighetspersoner, för att undvika onödigt trubbel. Etnologen Gunnar Granberg har också 

kunnat visa hur reformerna hade en knapp inverkan på föreställningar om magiska vä-

sen. Det flitiga omnämnandet av magiska väsen som förbjudna att ha samröre med kan 

ha haft omvänd effekt, och i vissa fall förstärkt tron. Det finns dock spår av att refor-

merna ibland lyckats diabolisera magiska väsen. Reformeringen fick andra oavsedda ef-

fekter, framförallt ökade avstånden mellan de bildade skikten och resten av befolk-

ningen.18  

Försöken att omvända samerna kan ses som en del i den här mer intoleranta hållningen. 

Men precis som det gick trögt att utrota magiska föreställningar hos den svenska allmo-

gen gick det trögt att omvända samerna, vilket Karl XI blev smärtsamt medveten om ef-

ter att 1685 beordrat en undersökning av hela kyrkoorganisationen i Lappmarken. För-

nyade ansträngningar följde med resultatet att flera samiska trummor och heliga platser 

förstördes i försöken att kontrollera samisk religionsutövning. Först mot slutet av 1700-

talet sågs samerna som kristnade, även om samisk religion fortsatte att utövas i största 

hemlighet.19 

Synen på det magiska kom att förändras kraftigt under 1600-talets slutskede och början 

av 1700-talet. Oja har valt kalla dessa förändringar för sekularisering, förflyttningen av 

det religiösa (och magiska) från det offentliga till det privata. Det som en gång hade va-

rit grundstommen för samhällets gemensamma kultur och kunskap fick alltmer ge vika 

för andra gemensamma förklaringar som hade sin grund i upplysningen. Det här var en 

långsam process, och inställningen till magi bland de bildade var osäker under hela 

                                                 
18 Oja, 1999, s. 23-32 
19 Fur, 2016, s. 259-260 
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1700-talet, även om distansen till det magiska hade blivit så stor under andra halvan av 

1700-talet att det nu gick att skämta om. Upplysningsmännen kom att vara magin och 

vidskepelsens största motståndare under den här perioden. Vidskepelse sågs av dessa 

som ett resultat av okunskap om Gud och de rätta sätten att dyrka honom, men var 

också ett resultat av missuppfattningar om naturen. Därför ansågs också att vidskepelse 

kunde botas genom kunskap. Ursprungen till missuppfattningar troddes ligga i männi-

skors för stora tilltro till auktoriteter och att de i för liten utsträckning litade på sitt eget 

förstånd. Förnuftet ställdes också i motsats till känslorna, särskilt rädsla låg nära vidske-

pelsen. Även kvinnor, religiösa och etniska minoriteter, inte minst samerna, kunde bin-

das till vidskepelsen.20  

Genom kategoriseringar går det att se hur inställningen till det magiska hade förändrats, 

ett tydligt exempel är ”vidskeplighet” som tidigare hade syftat på magiska handlingar 

utförda med djävulens stöd men som under 1700-talet kom att syfta på föreställningar 

som saknade grund i verkligheten. Magi beskrevs inte längre i termer av gott-ont, utan 

istället i termer av verkligt-overkligt. De gamla principerna om gott-ont och Gud-Djä-

vulen fanns kvar i de nya termerna, Gud ansågs under 1700-talet vara alltmer samman-

vävd med sin skapelse (det verkliga), medan Djävulen kopplades till bedrägeri och in-

billning (det overkliga). Samma förändring går att se i bildade mäns beskrivningar av 

”den andra”, som gick från att kritisera magin till det vidskepliga hos ”den andra”.21   

Den här förflyttningen påverkade också samerna, tidigare hade svenskarna fruktat sa-

mernas krafter, de ansågs kunna använda många olika sorters magier, som att skada el-

ler döda någon på avstånd, förvandla folk till vargar eller se saker bortom ögats grän-

ser.22 Med den ökade skepsisen mot magin och i längden förflyttningen av det andliga 

från naturen och den yttre världen kom också samerna att förlora den makt som de hade 

tillskrivits. 

Synen på magiska väsen var som det har antytts sammanvävt med förändringar i synen 

på magi och naturen. Magiska varelser och andar som hade bebott stenar, träd och 

bäckar rensades bort, naturen hade ingen egen inneboende kraft utan bestod bara utav 

                                                 
20 Oja, 1999, s. 33-39, 246 
21 Oja, 1999, s. 291-292 
22 Fur, 2006, s. 85 
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död materia. Djävulen hade inte kraften att anta formen av en drake eller ett skogsrå, 

utan de var bara inbillningar. Fors har visat hur många av tidens akademiker som be-

handlade dessa väsen. Försöken att förklara naturväsen var ett sätt att etablera kontroll 

och ägande över naturen. Framförallt var inte religionen och vetenskapen i opposition 

utan styrkte varandra. Ett exempel är den svenska alkemisten Urban Hiärne som arbe-

tade vid bergskollegiet under slutet av 1600-talet. Han föreställde sig att naturen var 

Guds gåva till människan, det fanns därför inget skäl att väga in naturväsens inflytande, 

i varje fall inte ifråga om exploatering av naturen. Hiärnes forskning syftade till att fria 

naturens rikedomar från de moraliska stoppklossar som var naturväsen, och ersätta dem 

med en religiös moral som var mer i linje med exploatering.23 

Trots att inställningen till det magiska blev ett allt mindre problem i samhällets högre 

skikt, så hade som sagt reformeringen av folkkulturen knapp verkan på förställningar 

bland allmogen, vilket därför bidrog till att öka avstånden mellan samhällsskikten. Men 

kanske hade ändå en del förändrats. Vesa-Pekka Herva har föreslagit att magiska väsen 

som i folksägner har förknippats med byggnader har uppkommit som ett resultat av en 

förmodern uppfattning av byggnader som magiska. Andarna som sades leva i träden 

fördes med när man byggde trähus, därför sågs husen i viss mån som levande, som en 

extra familjemedlem. Herva föreslår att andarna först blev separerade från den materi-

ella byggnaden som ett resultat av modernistisk tänkande, eller i hans egna ord: ”It can 

be speculated that the transformation of household spirits from buildings with special 

properties into autonomus non-humans reflects the influence of modernist thinking and 

dissociation of ’spiritual properties’ from the material world.”24 Med andra ord kan 

några magiska väsen kanske ha sitt ursprung i den förändrade natursynen. Att väsen 

allteftersom lämnade skogen och flyttade in i hemmet, att de väsen religionen i stort 

blev en privat angelägenhet. 

Även samernas religion var i ett förändringsskede under början av 1700-talet. I Håkan 

Rydvings avhandling The End of Drum-Time (1995) undersöks hur samernas religion 

påverkades av den svenska närvaron under åren 1670-1740. Han lyfter bland annat vik-

ten av tid och rum för att förstå hur samerna kunde praktisera både den inhemska och 

                                                 
23 Fors, 2015, s. 39-40 
24 Herva, 2010, s. 448 
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den kristna läran samtidigt. De stora avstånden i lappmarkerna ledde till att samiska och 

kristna rituella platser aldrig helt kunde överlappa. Detsamma gällde rituella högtider, 

både den kristna och samiska årscykeln kunde generellt fungera parallellt med varandra 

utan att några högtider krockade med varandra. Det är svårare att säga i vilken utsträck-

ning samerna uppfattade religionerna som mixade med varandra eller två separata, vissa 

delar av kristendomen anammades av samerna och uppfattades också som ”samisk” 

medans andra delar förblev främmande. Det kan hursomhelst vara missvisande att tala 

om en regelrätt konvertering av samerna.25  

Ett väldigt viktigt skifte som människans medvetande har genomgått de senaste 250 

åren är förflyttningen av den övernaturlige andre från det yttre och offentliga till det inre 

och subjektiva. Terry Castle har framförallt undersökt hur spöken har kommit hemsöka 

människors sinnen, ”[the] ghostifying of mental space” eller ”spectralization”, en idé 

som jag tror går att applicera på magiska väsen i stort. Tidigt som barn får vi lära oss det 

inte finns några monster under sängen eller i garderoben, att det bara är på låtsas. Vi be-

kräftar skiftet i vardagssituationer genom att förklara det oförklarliga med att det är nå-

got som bara finns i huvudet, inbillningar som kan följas av ursäkter som ”jag såg nog 

bara i syne”.  Vi brukar tänka att det är rationellt, men Castle hävdar att den rationalist-

iska attityden är beroende av att det övernaturliga internaliseras. För att så länge som 

medvetandet var omedvetet om sig själv kunde inte människan sätta tron till sitt eget 

förstånd eller hävda sitt anspråk på världen. Men hur rationellt är det egentligen att säga 

att våra tankar har kraften att hemsöka oss, frågar Castle, och hur skiljer sig den psyko-

logiska förklaringen från den äldre föreställningen om den övernaturlige andre? 26 

Idén om att huvudet var kapabelt att projicera illusioner och villfarelser går långt till-

baka, men under 1700-talet kom den psykologiska spekulationen att bli mer intensiv 

och brådskande. Den gamla världsbilden hade förkastats och stämplats som omöjlig, 

men människor fortsatte att möta det övernaturliga, för att inte tala om alla de vittnes-

mål från trovärdiga och prominenta författare, inte minst från bibeln. Magiska väsen be-

hövde en ny förklaring, en ny plats.27 

                                                 
25 Rydving, 1995, s. 158-160 
26 Castle, 1995, s. 141-143, 170 
27 Castle, 1995, s. 170-172 
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Samtidigt som vidskepelserna utmanades möjliggjordes en ny form av slaveri inuti hu-

vudet. När varelserna kom inifrån blev psyket en värld av monster. Människor led nu av 

sina ”inre demoner”, precis som människor tidigare hade lidit av verkliga möten med 

demoner. Resultatet blev ångest och rädsla över den förlorade kontrollen över sinnet. 

Osäkerheten över vad som gick att tänka på ledde till att tänkandet reglerades.28Avslut-

ningsvis skriver Castle att det inte går att tala om magins bortgång, bara dess förflytt-

ning. Metafysik blev metapsykologi med resultatet att tänkandet demoniserades.  

Sammanfattningsvis har flera forskare bemött den svenska konstruktionen av lappmar-

kerna men forskning som specifikt undersöker konstruktionen är förhållandevis frånva-

rande. Den forskning som finns visar att den svenska bilden av lappmarkerna har både 

fungerat som ett framtidsland och som djävulens boning. Den senare av de två ska med 

tiden blivit underställd den mer optimistiska. Synen på lappmarkerna var inte det enda 

som var i ett förändringsskede under början av 1700-talet, det går också att uttyda för-

ändringar i synen på naturen och det övernaturliga. Även samernas religionsmönster var 

i förändring under den här perioden. Återkommande i forskningen är att det övernatur-

liga inte upphör utan snarare förflyttas. Särskilt Castles forskning om det hemsökta psy-

ket kan vara intressant att testa mot hur bilden av lappmarkerna förändrades under den 

här perioden. Synen på övernaturliga väsen i lappmarkerna har inte utforskats i någon 

större utsträckning och än mindre i relation till förändringarna i natursyn. 

Problemformulering 

Syftet med min studie är att undersöka den svenska konstruktionen av lappmarkerna un-

der 1600- och 1700-talet, med särskild hänsyn till beskrivningarna av naturen och över-

naturliga väsen. Synen på naturväsen är värd all uppmärksamhet eftersom att de var en 

företeelse som dåtidens människor kopplade till grundläggande delar av livet. Det 

svensk-samiska mötet är också viktigt att undersöka utifrån föreställningar om rummet, 

vilket i grunden handlar om vem som hade rätten att säga hur lappmarkerna och världen 

var beskaffad. Att undersöka sambanden mellan samerna, naturen och naturväsen kan 

hjälpa oss bättre förstå konflikterna i Sápmi idag. Mina frågeställningar är som följer: 

(1) Hur skildrade svenskarna naturen i Lappmarkerna, och hur förhöll det sig till synen 

                                                 
28 Castle, 1995, s. 174-175, 178-183 
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på naturväsen? (2) Hur förhåller sig förändringarna i synen på vildmarken till de föränd-

ringar som naturen och magin genomgick i stort under 1600- och 1700-talet? 
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Teoretiska perspektiv 

Skildringen av Lappmarken har jag valt att utforska med utgångspunkt i Henri Le-

febvres resonemang från The Production of Space. Kärnan i Lefebvres arbete var skiftet 

från innehåll till processer, ”(Social) space is a (social) product.”29. Produkten förutsatte 

en produktionsprocess och där det finns processer finns historiker. För Lefebvre räckte 

det inte att historikern utforskade ”rummets historia” genom att kartlägga en rad händel-

ser eller sekvenser vare sig inom lag, ideal, ideologi eller ekonomi etc. Det centrala för 

historikern måste vara ”historiens representationer” och dess relationer till produktions-

förhållandena. Med andra ord rummens sammankoppling, förvrängningar, undanträng-

ningar och ömsesidiga interaktion i relation till produktionsförhållanden.30  

Lefebvre introducerade en rumslig triad för att visa hur olika sätt att förstå rum samspe-

lar med varandra. Resultatet av våra handlingar i rum kallade han rumslig praktik 

(spatial practices) eller det upplevda rummet, hur vi använder rum. Ett klassiskt exem-

pel är hur människor väljer att navigera sig från dag till dag i rummet, faller valet på den 

snabbare vägen eller undviker jag den till förmån för en trevligare? Därefter finns det 

representationernas rum (representational spaces) som syftar till när vi passivt erfar och 

försöker förstå rum utifrån komplexa, vanligtvis ickeverbala och ibland kodade symbo-

ler och tecken som fyller rummet. Varför finns det platser som tilltalar oss mer än andra, 

vad är det som gör en väg trevligare? Är det att den leder förbi favoritaffären och vad är 

det som lockar så med den affären? Lefebvre kallade det här rummet för det levda, ef-

tersom att ingen kan leva isolerad från mening och symboler. Men hur vi handlar och 

tillskriver mening i rummet är alltid begränsat. Yrkesgrupper som forskare, arkitekter, 

stadsplanerare, byråkrater, teknokrater etc. producerar och implementerar föreställ-

ningar om rum som begränsar handlingsutrymmet och vilka meningar som ryms i rum-

met. Dessa rumsformande professioner förväxlar ofta det föreställda med det levda och 

upplevda. Lefebvre kallar det här för rummets representationer (spaces of representat-

                                                 
29 Lefebvre, 1991, s. 26  
30 Lefebvre, 1991, s. 42, 46 
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ion) eller det föreställda rummet. Det här rummet är närmst knutet till produktionsför-

hållandena.31 Eftersom att jag undersöker den svenska konstruktionen eller representat-

ionen av Lappmarken är det huvudsakligen det här rummet som jag kommer att ut-

forska. 

Rummets representationer tjänar i stor utsträckning de mäktigas intressen och innehar 

en dominerande ställning över rummen, men Lefebvre ville också visa hur det fanns ut-

rymme för motstånd i vardagslivet genom rumslig praktik och skapandet av representat-

ioner i motrörelse. Ett bra exempel på det här och hur Lefebvres idéer har applicerats 

inom postkolonial forskning är Brenda S. A. Yeohs Contesting space (1996). Hon visar 

hur koloniala Singapores urbana miljö inte ensidigt reflekterade den koloniala administ-

rationens representationer utan formades också utav koloniserade gruppers strategier 

och motstrategier. Slutsatsen hon drar är att även om varje samhälle producerar sina 

egna rum så sker det inte utan konflikt och kompromiss mellan de som kontrollerar och 

de som lever i rum, båda måste ses som ”…participants in the same historical 

trajectory.”32  Marie Cronqvist har framhållit att den rumsliga vändningen – som Le-

febvre var tidigt ute och förespråkade och som Yeoh är en del av – just tar plats i spän-

ningsfältet mellan diskurs och samhälleliga produktionsprocesser.33  

Vildmarkens mytologi 

I kontrast till de urbana miljöer som undersökts av Yeoh fokuserar den här uppsatsen på 

vildmarken. Laura Feldt hävdar att alla föreställningar om vildmarken är påtagligt kultu-

rella och att dikotomier som civilisation/vildmark eller natur/kultur borde ifrågasättas. 

Hon menar att uppdelningen är typiskt västerländsk och att den inte lyckas fånga mång-

falden av föreställningar om, och samspelet mellan, människa och omgivning ur ett in-

terkulturellt perspektiv.34 Delar av Feldts syn har kritiserats av Stefan Arvidsson som 

menar att vildmarken ändå måste vara det som inte är kulturellt, att skildringar av vild-

marken beskriver något som ligger utanför människans värld och frågar om det inte är 

                                                 
31 Briercliffe Simon, 2015, Wordpress blogg, ”Using Lefebvre’s triad”, [https://uptheossroad.word-

press.com/2015/01/23/using-lefebvres-triad/], 22 maj 2018  

   Lefebvre, 1991, s. 32-33, 38-39, 43-44 
32 Yeoh, 1996, s. 313-315 
33 Cronqvist, 2008, s. 9 
34 Feldt, 2012, s. 1-3, 9 
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idén att naturen skulle vara en mänsklig/kulturell skapelse som är typiskt västerländsk. 

Att naturen består utav passiva objektet betyder inte att mötet med den är kulturellt för-

bestämt. Arvidsson presentar flera andra sätt att förstå relationen mellan människa och 

naturen, bland annat utifrån dialektisk materialism, det vill säga att kulturen formas och 

begränsas av naturen, men att kulturen genom arbete kan (till en viss gräns) bryta sig 

loss från naturen.35  

Det här betyder inte att vildmarken är ett icke kulturellt landskap, representationen av 

rum är en historisk produkt begränsade i tid och rum. Om vi undersöker hur en same 

och en svensk präst förhåller sig till vildmarken i Lappmarken under 1600-talet kommer 

vi givetvis få olika svar. Litteraturvetaren Terry Eagleton varnar dock för att man inte 

ska dra den kulturalistiska linjen för långt. För vad får vi egentligen ut av att säga att 

vildmarken är kulturellt bestämd? Det är sant att vildmarken som koncept är kulturell 

och alla dess implikationer med. Men som Eagleton skriver blir det kaka på kaka, för 

vad skulle annars ett koncept kunna vara än kulturellt? Det kan därför vara bra att ha 

den dialektiska rörelsen mellan natur-kultur i bakhuvudet.36 

Feldt har också föreslagit att vildmarken kan ses som ett gränsöverskridande rum och 

hon är inte ensam om att betona vikten av gränsöverskridande rum i mötet med den 

övernaturlige andra. Mikael Häll är inne på att dessa rum kan förstås som en sorts 

gränszoner som ”…betecknar ett tillstånd som existerar utanför eller mellan de klart de-

finierade kategorierna; det vill säga en slags mellanfas […] ett tillstånd där människan 

skiljs från normal social handling.”37 Men hur rimligt är det att tänka sig vildmarken 

som ett gränsöverskridande rum, särskilt om man betänker de människor som lever i 

vildmarken? Jag har svårt att tänka mig att exempelvis samer lever i en ändlös mellanfas 

skilda från normal social handling. Självfallet överdriver jag, men problemet är ändå att 

vildmarken som ett gränsöverskridande rum blir en fråga om inifrån och utifrån och inte 

så mycket om vad som skiljer vildmarken från andra rum, vad som definierar vildmar-

ken. Arvidsson föreslår därför att vildmarken är en verklig plats som kan förstås utifrån 

                                                 
35 Arvidsson, 2015, s. 1-4 
36 Eagleton, 2000, s. 92 
37 Häll, 2013, s. 26-27 
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frånvaron av arbete i den mening att det inte förekommer arbete som förändrar naturen 

för framtida behov.38  

Naturens död och maskinens herravälde 

Övergången från förmoderna till moderna representationer av naturen i Europa har ut-

forskats på ett  bra sätt av Carolyn Merchant. Enligt henne går den moderna världens ur-

sprung att hitta i de idéer som växte fram under 1500- och 1600-talet. Perioden kom att 

präglas av andlig så väl som världslig instabilitet med följden att gamla sanningar kom 

att ifrågasättas och föreställningar om naturen kom att genomgå enorma förändringar. 

Centralt för idén om det organiska kosmoset som tidigare hade dominerat var att man 

identifierade naturen med en livgivande moder. Naturen tog hand om människans behov 

i ett välordnat och planerat universum. Parallellt till den här bilden fanns också föreställ-

ningen av naturen som vild och okontrollerbar, vilket också identifierades med kvinnan. 

Naturen som vild identifierades också med människor som man konstruerade som vil-

dar. Naturen kunde vara förrädisk och åstadkomma allt möjligt våld och lidande. Den 

här bilden av naturen som oordning kom att bli av stor betydelse för en ny modern idé, 

herraväldet över naturen. Tillsammans med mekanismen blev dessa två kärnbegrepp i 

den moderna världen.39 Förändringarna kom att drivas på av kommersialiseringens och 

industrialiseringens behov. Deras långtgående ingrepp i naturen var inte gångbara i en 

tid då naturen uppfattades som livgivande. Så länge det fanns kulturella gränser för vad 

som var socialt och moraliskt accepterat begränsades möjligheterna att exploatera natu-

ren. Som Merchant skriver: ”Man dräper inte gärna en mor, gräver i hennes inälvor efter 

guld eller stympar hennes kropp…”40 

Som med de flesta processer av ett sådant här slag så förvandlades inte föreställningarna 

över en natt, frågan om naturens och samhällets varande engagerade några av de bästa 

hjärnorna i en tid då oro, förvirring och instabilitet rådde. I sökandet på ordning och rat-

ionalitet var maskinmetaforen väldigt tilltalande. Maskinen var inte bara ett uttryck för 

framåtsträvande och teknisk utveckling, utan skildrades också som överlägsen männi-

                                                 
38 Arvidsson, 2015, s. 1-4 
39 Merchant, 1994, s. 13, 24 
40 Merchant, 1994, s. 25 
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skan och förmögen att reglera den mänskliga tillvaron. Maskinmetaforen lyckades åter-

förena världsalltet, samhället och jaget i en enhet, men viktigast av allt rättfärdiga makt 

och herraväldet över naturen.41  

Den mest långtgående konsekvensen av den vetenskapliga revolutionen var naturens 

död. Naturen blev ett system av döda och passiva partiklar som saknade den inre kraft 

som den en gång hade haft, den kunde bara röras av yttre krafter vilket rättfärdigade ma-

nipulationen av den. Kapital och marknad kom allteftersom ta över naturens organiska 

attribut som tillväxt, styrka, svaghet, verksamhet, havandeskap etc.42 Besjälandet av 

ekonomin mystifierade de nya underliggande sociala förhållandena som gjorde ekono-

misk tillväxt möjlig. Nu var det istället naturen, kvinnor, slavar och lönearbetare som 

blev ’naturliga’ och mänskliga resurser inom det moderna världssystemet: ”Den defini-

tiva ironin i dessa omvandlingar var kanske det nya namn som gavs dem: rationalitet.”43  

Sammanfattning 

Min utgångspunkt för den här uppsatsen är att sociala/kulturella konstruktioner av vild-

marken handlar i grunden om synen på en plats som karaktäriseras av frånvaron av ar-

bete. Som William Hamilton Sewell har skrivit så är ”Sociala konstruktioner” inte bara 

en metafor för ett förhållande sprungen ur det sociala, en social konstruktion byggs, ärvs 

och ombyggs och den här processen manifesteras i det materiella, blir möjlig genom det 

materiella.44 Ifråga om vildmarken är dess materiella essens just den obearbetade natu-

ren. Detta ligger i linje med Lefebvres rumsliga triad som föreslår att rummets represen-

tationer är avhängiga produktionsförhållandena, och att rummets föreställare tar hänsyn 

till detta när de försöker kontrollera handlingsutrymme och mening i rummet. Även 

Merchant är inne på att ekonomiska faktorer drev på förändringar i synen på naturen. 

Naturen kunde inte uppfattas som levande om den skulle utarmas, och naturväsen be-

hövde därför rensas ut ur naturen.   

                                                 
41 Merchant, 1994, s. 213-214, 235, 240 
42 Merchant, 1994, s. 214 
43 Merchant, 1994, s. 309 
44 Sewell, 2005, s. 364-366 
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Material och metod 

För att undersöka föreställningar om Lappmarken, dess natur och naturväsen har jag 

valt att undersöka två verk som båda fick stor spridning uti Europa, Johannes Schefferus 

Lapponia (1672) och Pehr Högströms Beskrifning öfwer Sweriges Lapmarker (1747). 

Båda dessa är viktiga att undersöka eftersom att de kom ut under en tid då den kunskap 

som fanns om Europas nordligaste delar var begränsade, dessa framställningar hade där-

för stort inflytande över senare uppfattningar om samerna och Lappmarken.45 Dessutom 

har jag valt att i samband med Lapponia undersöka de prästrelationer som Schefferus 

baserade stora delar av sitt arbete på. En stor tillgång med mitt material är att de för-

medlar mer eller mindre sammanhållna skildringar av Lappmarken som inkluderar upp-

fattningar om samerna, naturen men också varelserna som sades finnas där. Bakgrunden 

till dessa verk och deras författare kommer att diskuteras i samband med deras respek-

tive kapitel i den empiriska undersökningen. För tillfället räcker det med att konstatera 

att författarnas material nästan helt var baserat på observationer från missionärer. 

Missionärernas texter är tydligt tendensiösa, skriver Rydving, för det mesta är inställ-

ningen till samerna negativ, framförallt ifråga om deras religion och gudar. Dessutom 

försvåras läsningen utav de tolkningar som författarna drar. Även om svenskarna för-

sökte att sanningsenligt skildra sina iakttagelser och upplevelser så är det tveksamt om 

de verkligen kunde förstå och tolka sina upplevelser.46 Det är också viktigt att förstå den 

funktion som insamlingen av kunskap om landet och samerna hade. Det handlade inte 

om ren nyfikenhet, kunskapen var bland annat tänkt att användas för att förenkla fräl-

sandet av samerna, eftersom att missionären behövde kunskaper om den inhemska relig-

ionen för att kunna övertala och övertyga samerna. Särskilt tydligt blev detta under 

1700-talet då en pietistiskt färgade mission växte fram.47 Men missionärerna samlade 

också information om vilka rikedomar som landet satt på och hur dessa bäst skulle 

komma riket till nytta. 

Om än inte en frågeställning så vill jag ändå visa – när tillfälle ges – hur samiska röster 

ekar genom materialet. Men som många som arbetar med kolonial historia kan berätta 

                                                 
45 Fur, 2016b, s. 242 
46 Rydving, 1995b, s. 17 
47 Fur, 2016b, s. 246 
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så finns det stora begräsningar i källmaterialet för det här, som Fur uttrycker det: ”Our 

sources are often frustratingly silent.”48 I princip allt vi vet om samiska föreställningar 

och vardagsliv under 1600- och 1700-talet kommer ifrån nedteckningar av svenska och 

dansk-norska missionärer, det vill säga sekundärkällor. Men det finns även källor efter 

samiska präster och missionärer.49 Andra primärkällor som vi har från den här tiden 

kommer ifrån mestadels icke-verbala källor, som föremål, utgrävningar av gravar och 

andra heliga platser. Undantaget till de icke-verbala är muntligt traderad historier genom 

exempelvis jojken.50 Därför är händelser inom de samiska grupperna nästan ohörbara 

och det leder in på nästa problem, att det inte finns en homogen samisk grupp. Utöver 

regionala skillnader samer emellan så bidrog olika villkor för fjäll- och skogssamerna 

till olika relationer med kronan och kyrkan. En annan aspekt som Fur har understrukit är 

att kvinnor är påfallande frånvarande, vilket hon ser huvudsakligen två orsaker till: ”För 

det första låg det i samiskt intresse att minimera kontakten med den svenska kronans re-

presentanter. […] För det andra så fick de svenska män som levde bland de folk de be-

skrev sällan inblick i kvinnornas liv.” När de väl fick uppgifter filtrerades den genom 

samiska män som inte alltid själva var insatta i kvinnornas uppgifter och rituella an-

svar.51  

Källmaterialets metodologiska problematik kommer som sagt att vidareutvecklas längre 

fram. Min undersökning är utpräglat kvalitativ och modellerad på de teoretiska ramverk 

som jag har beskrivit tidigare. Jag undersöker framförallt hur lappmarkerna framställs 

utifrån naturen, arbete, naturväsen och dess relation till samer. Utöver det använder jag 

mig av Lefebvres analytiska kategorier rumslig praktik (det upplevda), representation-

ernas rum (det levda) och rummets representationer (det föreställda) för att avläsa rum-

met. Mycket kommer handla om att ta fasta på vad som ansågs utgöra rummet och vad 

som uteslöts. 

                                                 
48 Fur, 2006, s. 12 
49Rasmussen, 2016, s. 283-314 
50 Rydving, 1995b, s. 12-13 
51 Fur, 2016b, s. 266-268 
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Avgränsningar 

Jag har valt att använda mig av källmaterial med liknande struktur och som är skrivet av 

författare med något liknande bakgrund, men vid olika tider för att lättare kunna synlig-

göra förändringar som skett över tid. Detta betyder att material som domstolsförhör, 

kungörelser, brev har lämnats outforskat. Som jag har redogjort för under teorin genom-

gick särskilt de lärda skikten stora förändringar runt 1600-talets slut och 1700-talets 

början. Primärkällorna är därför också valda från den tidsperioden. De texter som direkt 

eller indirekt härrör till den norska missionen under 1710- och 1720-talen uppfyller tids-

mässigt samma krav, men eftersom att de har ett inbördes invecklat förhållande och 

skiljer sig strukturmässigt från mina andra primärkällor har jag valt att inte fokusera på 

dessa.52 

Utifrån min teori har några områden kommit fram som särskilt intressanta, därför kom-

mer jag att i källmaterialet särskilt leta efter beskrivningar som anknyter till naturen, ar-

bete och naturväsen. En viktig portion är att ta fasta på vad som ansågs utgöra rummet 

och vad som uteslöts. 

  

                                                 
52 För källornas invecklade förhållande se: Rydving, 1996b, s. 42-54 
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Bakgrund 

Svensk-samiska kontakter går längre tillbaka än till 1600-talet men formen för dessa 

kontakter kom att förändras och intensifieras under det århundrandet. Symboliskt kan 

det sägas börja år 1602 då Karl IX tillägnade sig själv titeln ”de kajaners och lappars i 

Nordlanden konung”. I ett försök att kringgå Öresundstullen hade allemanskusten längs 

med ishavet blivit en svensk intressesfär. Det var högaktuellt för kungen att lägga an-

språk på lappmarkerna för att kunna driva expansionen vidare in i finnmarken.53 Ex-

pansionsivern var inte tom retorik utan fick också effekter på människorna i lappmar-

ken. Fur har använt sig av lappfogden Reinhold Steigers fullmakt från 1611 för att illu-

strera Sveriges lappmarkspolitik. Fogden hade i uppdrag att se till att samerna följde 

svensk lag, att de inte behandlades orätt eller med övervåld, att ge dem kännedom om 

Gud och driva in skatt från dem. Särskilt beskattningen kom att användas för att hävda 

dominans över området. 1606 beordrade Karl IX att samernas traditionella marknader 

skulle institutionaliseras och fungera som centrum för handel, skatteuppbörd och miss-

ionsaktivitet, bland annat genom att bygga kyrkor i närheten till dessa. På det sättet 

kombinerades den ekonomiska, juridiska och religiösa kontrollen. 1621 skapades nya 

stadsplaner för både äldre och nya städer längs med den bottniska viken.54 Gunnar 

Hoppe har grovt uppskattat att folkmängden inom det nuvarande Norrbottens län upp-

gick till omkring 12 000 personer under Gustaf II Adolfs tid, och mot mitten av 1700-

talet var uppe i 16 500, varav ca 4000 var nomadiserande samer.55 

Roger Kvist har delat upp den svenska samepolitiken under tidigmodern tid i tre peri-

oder, den första perioden 1550-1635 präglades av en territoriell och fiskal politik, som 

jag har beskrivit ovan. Den andra perioden 1635-1673 kom att präglas av gruvhysteri. 

Allt började med att det 1634 rapporterades att samen Peder Olofsson hade hittat silver-

malm vid Nasafjäll. Optimismen var stor och redan sommaren 1635 kunde brytningen 

påbörjas under hejarop från riksrådet Carl Bonde som i ett brev till Axel Oxenstierna 

skrev: ”Man hoppas här, näst Guds tillhjälp, så skall det bliva de svenska Västindien”.56 

                                                 
53 Ahlström, 1966, s. 8 
54 Bäärnhielm, 1976, s. 8-9 

    Fur, 2016b, s. 247-248 
55 Hoppe, 1945, s. 73 
56 Bäärnhielm, 1976, s. 5 
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Med gruvdriften fick också Pite lappmark fyra nya socknar med varsin kyrka: Arvid-

sjaur, Arjeplog, Silbojokk och Nasafjäll. Samerna och deras renar kom att bli essentiella 

för transporten av malm, människor och andra nödvändigheter upp och ner för fjället. 

Tvångsarbetet med transporterna kom att leda till mycket lidande och många samer i 

Pite lappmark flydde över till Norge. Nasafjäll kom att läggas ner 1659 efter att norska 

soldater bränt ner både gruva och hytta.57 Gruvdriften kom att återupptas igen under se-

nare delen av 1700-talet för att sedan läggas ner igen 1810. Gemensamt för all gruv-

verksamhet vid Nasafjäll är att den aldrig varit lönsam.58 De andra två verken i lappmar-

kerna under den här perioden, silververket i Kvikkjokk (1660-1702) och koppar- och 

järnverken i Kengis (1642-1673), var inte heller ekonomiskt gångbara utan stöd och för-

måner från kronan.59 Det visar framförallt på det enträgna hoppet att hitta rikedomar i 

Lappmarkerna under den här perioden, ett hopp som på lång sikt verkligen har lönat sig. 

Malmfynden ledde också till att kronan försökte få flera att flytta till Lappmarkerna, 

men resultatet av dessa försök var för det mesta väldigt nära knutet till gruvdriften, när 

den lades ner flyttade de flesta ut igen.60 Det var först i och med den tredje perioden 

1673-1749 som det fanns en aktiv kolonisationspolitik för det syftet, bland annat genom 

skattefrihet och andra förmåner. Dessa ansatser brukar summeras i lappmarksplakaten 

från 1673 och 1695, som hade inspirerats av landshövdingen Johan Graan. I hans Berät-

telse om lappmarken (1670) presenterade han en vision om ett koloniserat och effektivt 

exploaterat Norrland, men han såg också ett organiskt samhälle där samer och nybyg-

gare kunde leva sida vid utan att inkräkta på varandras intressen (även om modellen 

som han presenterade byggde på missuppfattningar och inte kom att fungera i prakti-

ken).61 Graan förespråkade i allmänhet en mildare behandling av samerna. Kanske be-

rodde det på hans samiska härkomst, men Graan förstod också vikten av att behålla sa-

merna i Sverige och var därför särskilt kritisk till gruvdriften. Samtidigt behöver det inte 

ha funnits en motsättning mellan empatin och strategin.  

                                                 
57 Bäärnhielm, 1976, s. 10-14 

    Fur, 2016b, s. 248-249 
58 Bromé, 1922, s. 51 
59 Nordin, 2015, s. 268-269 
60 Fur, 2016b, s. 249 
61 Fur, 2006, s. 57-58 

    Sörlin, 1988, s. 33-34 
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Det är viktigt att förstå att centralmaktens utsträckning var väldigt begränsad under den 

här perioden. Kronans män sågs väldigt sällan i lappmarkerna, soldater ska ha varit 

nästintill obefintliga, sannolikt var präster mer synliga. Från samernas perspektiv var det 

framförallt transporter och beskattning som var mest påtagliga. Men samerna var inte 

helt handfallna, de kunde argumentera för sin sak både vid tinget eller hos kungen och 

kunde också hota med att fly till Norge, deras mest effektiva men samtidigt mest kost-

samma hot. Det var också ett hot som främst fjällsamer kunde nyttja. Samerna hade 

samtidigt stort inflytande över både handeln och tinget i lappmarkerna. De höll sig in-

formerade om prisfluktuationer både innanför och utanför lappmarkerna, de kunde välja 

att sälja sina varor där priset var som förmånligast och enskilda samer kunde samla på 

sig stora silverskatter. Men det fanns också stora skillnader mellan fjällsamer och skogs-

samer, den senare gruppen var ofta fattigare och hade inte samma förutsättningar att be-

driva handel som fjällsamerna. Samisk sedvänja och lagstiftning hade stort inflytande 

över domar och förlikningar i alla fall till slutet av 1600-talet till följd av att nämnde-

männen ofta var samiska män. Tinget kom också att fungera som en arena för samernas 

interna spörsmål. Samtidigt har historikern Karin Granqvist poängterat att tinget i första 

hand var överhetens arena och fokuserade på mål som låg i kronans intresse.62 

Beskrivningar av Lappmarken 

Reseskildringar från den nya världen handlade ofta om kampen mot naturen och försö-

ken att tämja den. Vildarna i de nya länderna kom att vara symboler för den råhet och 

djuriskhet som var ett resultat av naturen som tagit överhand.63 Men vildmarken var inte 

begränsad till platser i den nya världen, i Europa fanns det en lång tradition av att 

koppla det norra med idéer om barbari och ondska. Både det skotska höglandet och 

lappmarkerna målades upp som hädiska, vilda och djävulska platser där människorna 

inte ägnade sig åt annat än vidskepelse och trolldom. Det fanns en stor fascination för 

bilden av djävulens boning i Lappmarken, och bilden fick spridning över hela Europa 

genom flera olika medier som propaganda, skönlitteratur, poesi och teater. Men under 

början av 1700-talet började beskrivningarna av samerna och det norra att förändras. 

Linda Burnett Andersson har pekat på att allteftersom diskurser om det upphöjda och 

                                                 
62 Fur, 2016, s. 254-257 
63 Merchant, 1994, s. 152-154 
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strävan efter naturtillståndet vann mark så tonades de hotfulla inslagen ner till förmån 

för en beundran för det enkla livet och den storslagna vildmarken. Även om det norra nu 

idealiserades så påpekar Burnett Andersson att förståelsen av det norra fortsatte att vara 

en kulturell konstruktion.64 

Det norra har, paradoxalt nog, också en tradition av att kopplas till det goda och det 

rena. ”Från norden kommer guldet” står det i Jobs bok och det har tolkats både metafo-

riskt och bokstavligt. Sverker Sörlin har utforskat Norrlandsvisionerna särskilt i relation 

till Norrlands resurser. Olaus Magnus beskrivs av Sörlin som den första Norrlandsvis-

ionären. Det övernaturliga användes flitigt av Magnus för att skapa en sorts boreal exot-

ism menad att förundra den europeiska läsekretsen. Men det användes också för att ge 

en positiv bild av Norrland. Gud hade placerat alla dessa häpnadsväckande ting i natu-

ren, tecken som kunde vägleda människan. ”Naturen innehöll inget överflödigt” var en 

tanke som Magnus upprepade från de gamla kyrkofäderna. Samerna skildrades som en 

form av idealfolk, barnen till ett frostigt paradis. De förde inte krig, brydde sig inte om 

pengar och levde överlag ett mycket sunt liv. Samma teman förmedlas av både far och 

son Olof Rudbeck: ”…det sunda klimatet, de förnöjsamma människorna, den sköna na-

turen…”. Rudbeck d. y. beskrev samerna som frihetsälskare, och i förlängningen norden 

som frihetens urhem.65 De väsen som sades leva i Lappmarken illustrerar på ett sätt det 

norras tvåfaldiga roll som både en plats för det goda och det onda. Samtidigt som de an-

vändes för att lyfta landet blev konsekvensen att samerna sades leva bland monster, och 

på Olaus Magnus kända ”Carta Marina” syns det klart att mängden monster intensifie-

ras i de nordligaste delarna av kartan, varelserna ”vägledde” inte till Stockholm direkt.66  

Men allteftersom förändras visionerna och alltmer framställs Norrland som ett produk-

tivt paradis, där alla resurser tas tillvara på. Rudbeck d.y. undersökte förvisso under sin 

lapplandsfärd en del mineraler, men expeditionens syfte var i första hand att bringa gö-

tisk ära. Tidiga exempel av 1700-tals utilism går att hitta i Karl XI livmedikus Urban 

Hiärne som reste runt i Norrland under sommaren 1685. Hiärne skilde sig från den an-

nars vanliga 1600-tals uppfattningen att berg var skrämmande, Sörlin spekulerar att det 

                                                 
64 Burnett Andersson, 2010, s. 67-69, 74-76 
65 Sörlin, 1990, s. 84-87, 90 
66 ALVIN, ”Carta Marina et descriptio septemtrionalium terrarum: ac mirabilium rerum in eis contenta-

rum diligentissime elaborata anno dni [domini] 1539”, [http://www.alvin-portal.org/al-

vin/view.jsf?pid=alvin-record%3A88495&dswid=-621], 20 maj 2018 
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kanske fanns ett samband mellan den estetiska uppfattningen och möjligheten att ekono-

miskt nyttja vildmarken.67  

Empiriska undersökningen 

Som Burnett Andersson skrev fanns det ett stort intresse i Europa för de mörka lapp-

markerna och de vidskepliga samerna. Sen trettioåriga kriget cirkulerade det dessutom 

rykten om att svenskarnas häpnadsväckande segrar till del berodde på att de hade till-

gång till samisk trolldom. Dessa djävulska rykten kunde inte fortsätta florera obehind-

rat, och i februari 1671 fick Magnus De la Gardie i uppgift att ansvara över utgivningen 

av en lappmarksbeskrivning. Den högaktade professorn Johannes Schefferus utsågs till 

författare, och redan i början av 1673 skickades ett manuskript till tryckning och senare 

samma år kom Lapponia ut.68 Sättet som Schefferus valde att bemöta ryktena kanske 

överraskar något. Istället för att förneka trolldomen upptar den och avguderiet närmre 

en fjärdedel av boken. Schefferus lösning var istället att visa på hur olämpliga samerna 

var för krig, det var till och med så okrigiska att de dog om de lämnade sina hemorter. 

Något kontraproduktivt kan det tyckas eftersom att delarna om samernas trolldom rönte 

störst intresse uti Europa.69 Det är inte helt omöjligt att Schefferus visste att det var de-

larna om de hedniska samerna som väckte mest intresse på kontinenten och att texten 

inte skulle få någon spridning om de bitarna utelämnades/förnekades. 

I Lapponia hade Schefferus använt sig av allt från antika auktoriteter till 1500-tals för-

fattare, och diverse kortare och ibland anonyma vittnesmål, men framförallt hade han 

tillgång till de s.k. prästrelationerna. Prästrelationerna består utav en samling texter 

skrivna av lappmarkspräster på uppmaning av de la Gardie genom landshövdingen Jo-

han Graan. Samuele Rheens (d. 1680) relation kom att bli den mest betydelsefulla för 

Schefferus, men han använde sig också utav Johannes J. Tornæus (d. 1681) relation. 

Rheens relation anses vara av högt källvärde. Det är också en relation som många av de 

andra författarna bakom prästrelationerna haft tillgång till, som Tornæus, Nicolaus 

Lundius (1656-1726) och Olaus Graan (d. 1689), vars text i stora delar är en avskrift 

                                                 
67 Sörlin, 1990, s. 94-96 
68 Rydving, 1996b, s. 19-20  
69 Sundström, 2016, s. 536-539 
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från Rheen. Därför är det viktigt att vara kritisk mot dessa skildringar eftersom att de är 

beroende av Rheen. Det kan också nämnas att när Tornæus skrev sin relation hade han 

varit verksam i Torne Lappmark i 32 år och hade stor kännedom om trakterna. 70 

Det finns också bevarade relationer som aldrig kom att användas av Schefferus, som 

ovannämnde Graan. Hans text är ändå intressant tack vare de stycken som kan anses 

vara självständiga och som inte förekommer hos Rheen. Två andra var Gabriel Tuderus 

(1638-1705) och Nicolaus Lundius. Det har påpekats att Tuderus i större utsträckning 

skildrar sitt eget missionsarbete än den samiska kulturen, men att hans upplysningar 

ändå är av intresse. Lundius är väldigt intressant, han var son till en samisk präst och 

blev själv klockare. Han kom först i kontakt med Schefferus efter att Lapponia publice-

rats. Efter att Lundius 1674 skrivits in vid Uppsala universitetet uppmanade Schefferus 

honom att skriva sin lapplandsbeskrivning. Lundius manuskript är inte tematiskt uppde-

lat och uppgifter kommer lite huller om buller. Trots detta är texten väldigt innehållsrikt 

och Lundius har tack vare sin bakgrund ett inifrånperspektiv på den samiska kulturen. 

Med detta sagt är det viktigt att komma ihåg att Lundius relation fortfarande är en se-

kundär källa och att han som prästson och troende kristen hade ett utifrån perspektiv på 

samernas religion.71 I Schefferus privata exemplar ingår en del kompletterande anteck-

ningar, bland annat är Lundius beskrivningar återkommande.72 

Lappmarkens natur 

Hur skildrades Lappmarkens natur i Lapponia och prästrelationerna? Beskrivningarna 

kan delas upp i två kategorier: landskapsskildringar som fokuserar på omgivningen och 

uppteckningar som fokuserar på enskilda objekt. Den senare förekommer hos alla för-

fattare och uppteckningarna är ofta väldigt deskriptiva och fokuserar på de delar av na-

turen som på något sätt är nyttiga och brukas, som de växter som samerna äter, rensköt-

seln, jakt och bergsbruken, som återigen speglar tidens fokus på nytta. Generellt finns 

det ett ointresse för naturen när den ställs jämte de kuriösa och exotiska samerna. Varav 

att många av de kapitel som på något sätt diskuterar naturen är kopplade till samernas 

näring och nyttjande av den.  

                                                 
70 Rydving, 1995b, s. 20-22  
71 Rydving, 1995b, s. 22-24 
72 Schefferus, 1953 [1673], s. 19 
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När författarna lyfter positiva drag i Lappmarkens natur kan det vara sådant som att lan-

det är väldigt bra för bete och att örter och grönsaker kan frodas där. Det finns också 

många sköna dalar och landets sjöar, vattendrag och källor rymmer hälsosamt, klart och 

mycket gott vatten. Några av träsken är fyllda med fet och delikat fisk. Rheen kunde 

stundvis se ordning i naturen, han beskriver till exempel hur de björkar som växer nära 

fjälltrakterna såg ut som att de var planterade i en örtträdgård.73 Landet ansågs vara fyllt 

med djur under både vinter och sommartid, och sägs räcka till både föda och handel.74 

De här beskrivningarna fungerar som en sorts inventarielistor över Lappmarkens natur-

liga skatter, en form av resurskolonialism.  

Schefferus och Tornæus presenterar varsin landskapsbeskrivning med utgångspunkt i 

den farliga och otrevliga lappmarken. De beskriver väderlekar som för med sig starka 

stormar, regn och snö. Om en vinter av ändlöst mörker och en sommarhetta vars intensi-

tet mäter sig med vinterns förlamande kyla. Skogarna är många och djupa men glesa. 

Jorden är medelgod men full av stenar som gör det svårt att odla.75 Tornæus beskriver 

Lapplands naturliga egenskap som ”…mächta bärgahtigt oiämpt och faseligt…” med 

berg som är skrämmande att resa bland. Och efter att väl ha genomfört en sådan resa 

möts man av de ödsliga fjällen, tomma på människor, skog och träd. Att stå på fjället är 

som att stå i mitten av det vilda havet skriver Tornæus, fångad utan land i sikte. Allt är 

ofruktsamt. Marken är övertäckt med sand.76 Även Schefferus slår ett slag för hur mar-

ken är obruklig och att det inte finns några dugliga områden för odling och åkerbruk.77 

Niurenius som föreslagit odling av de södra lappmarkerna får en känga utav Schefferus 

som menar att även om klimatet är bättre så hjälper det inte om jorden inte är god.  

Malmfynden sticker ut i det avseende att de är laddade med förhoppningar. Schefferus 

beskriver de silververk som man byggt upp i Lappmarken och skriver att det finns 

många fler kända silvermalmsådror, det saknas bara intressenter. Och det är bara början, 

för det finns goda chanser att hitta fler, det är exempelvis känt att samerna känner till 

fler malmfyndigheter än vad de vill berätta. Enligt Schefferus undanhåller samerna detta 

                                                 
73 Rheen, 1983 [1671], s. 64  
74 Tornæus, 1983 [1672], s. 22-23 

  Schefferus, 1956 [1673], 57 
75 Schefferus, 1956 [1673], se kapitlet ”Om Lapplands klimat och natur” 
76 Tornæus, 1983 [1672], s. 20-21 
77 Schefferus, 1956 [1673], 56 
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eftersom att samerna är rädda för att behöva jobba i gruvorna och mista sin fria livs-

stil.78 Stycket är till för att visa att området hade ekonomisk nytta för Sverige. Samernas 

motstånd tolkades ironiskt nog som ett tecken på att utsikterna var goda, trots att samer-

nas samarbete var essentiellt för någon form av gruvdrift i lappmarkerna.  

Detta är ett axplock av de naturbeskrivningar som beskrev landets fysiska kvalitéer och 

det är tydligt att författarna har tagit utgångspunkt i nyttan. Det som är värt att beskriva 

är i första hand det som redan nyttjas och när kritik lyfts fram är det främst ifråga om 

den obrukbara jorden, men också påträngande inslag som värme och kyla. Det går 

ibland att finna vissa kopplingar mellan estetiska uppfattningar och nyttighet, som när 

Tornæus beskriver det steniga landet som fasligt och det obrukbara fjället som ett vilt 

hav. Centralt delades naturen upp i delar som brukades, delar som potentiellt kunde bru-

kas och delar som inte gick att bruka. Men vem brukade landet, hur såg arbetet ut? 

Samernas arbete 

Arvidsson lyfte frågan om det inte är arbetet, eller bristen därav som definierar vildmar-

ken. Hur förstod svenskarna den obrukade naturen? Rheen har ett kapitel med namnet 

”Om Lapparnas arbete, till huad”. Samerna lär sig inte något hantverk av någon mästare 

utan de lär sig det som är brukligt hos föräldrarna. Som att skjuta med båge, göra ske-

dar, korgar men också om kvinnornas arbete med att sy kläder. Han skriver att somliga 

samer är väldigt ”behändiga” i sina hantverk.79 Graan som har använt Rheen som mall 

har också ett kapitel om samernas arbete som han inleder med att skriva: 

Doch ähro somblige af them mycket lathe och orcklööse, som föga annat 

giöra, än liggia och wältra sigh i sine kotar, eller gåå omkringh och giästa […] 

Men somblige ähro flijtige och idkesamme sigh at nähra och förkofra…80 

Efter det har Graan delvis skrivit av Rheens ovannämnda kapitel men också lagt till 

egna bidrag, som om båtbyggandet vilket han beundrar, men efter att ha skrivit allt detta 

intygar Graan något starkare än innan att: 

Doch ähr gemenligen alle lappars artt och nathur, at the willia gärna gåå latha 

och fåfänge, ty näppligen något folck eller nation lefwa i sådana frijheet som 

                                                 
78 Schefferus, 1956 [1673], s. 392-393 
79 Rheen, 1983 [1671], s. 56-57 
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lapparna lefwa, ifrån huilken frijheet the medh stoor möda willia låtha sigh 

twinga eller trängia.81 

Här kombinerades en rad av förklaringar, samerna var lata av sin natur men de levde 

också friare än något annat folk och var därför svåra att få i arbete. Trots alla former av 

arbete som Graan nyss beskrivit är ändå kärnan i det hela att samerna är ovilliga att ar-

beta. Även Schefferus skriver en hel del på den här linjen, i slutet av kapitlet ”Om Lapp-

lands klimat och natur” citerar han H. Grotius som anför: 

Skridfinnarna [äldre beteckning på samer, Förf.] leva icke olikt vildnaden. 

Männen ha icke för sed att bruka jorden, kvinnorna utföra icke heller något 

tungt arbete. Jakten ensam räcker till för båda könen, man som kvinna…82 

Allt det här menar han överensstämmer med det han som har hävdat genom kapitlet. 

Längre fram i Lapponia när han diskuterar samernas natur berättar han att samernas lat-

het verkar bero på att deras kost har lett till att de har svaga kroppar och de har därför 

otroligt svårt för mödosamt arbete. Han citerar Niurenius för att bevisa sin sak: 

Ett lättjefullt sinnelag har vänt deras håg från åkerbruk och boskapsskötsel, 

och i följd av deras likgiltighet är det dem alldeles okänt och motbjudande att 

uppodla och beså fruktbara fält, som på några ställen finnas. Så tillbringa de 

sitt liv i skamlig sysslolöshet och vilja hellre genom tålamod än genom arbete 

övervinna den brist på bekvämlighet som deras barbari medför.83 

Efter det skriver han att de är så lata att de är ovilliga att skaffa föda till sig själva, där-

för fiskar och jagar de bara när det är nödvändigt. Vilket är intressant eftersom att Ni-

urenius skriver i samma kapitel som Schefferus nyss citerat ifrån, att samerna under vå-

ren jagar en mängd björnar och renar och frossar sen i överflöd både dag och natt.84 

Schefferus beter sig också intressant i det att han citerade Niurenius innan för att de-

mentera uppgiften att det gick att odla i Lappmarken, men använder det här för att ce-

mentera samernas lathet. Samtidigt är Schefferus inne på att det är kosten som gett sa-

merna svaga kroppar, med andra ord naturen. Att göra en poäng av deras svaga kroppar 

ligger i linje med att visa att samerna är odugliga för krig. 

Schefferus har själv flera kapitel som handlar om deras olika arbeten som jakt och hant-

verk, bland dessa flera arbeten som han beskriver som dagliga. Efter uppemot 40 sidor 

med kapitel som på något sätt enbart behandlar samernas arbeten kommer kapitlet ”Om 

                                                 
81 Graan, 1983 [1672], s. 52 
82 Schefferus, 1956 [1673], s. 58 
83 Schefferus, 1956 [1673], s. 74 
84 Niurenius, 1983 [ca 1640-t.], s. 15 
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lapparnas fritid och lekar” där han börjar med att återigen upprepar att det är obestridligt 

så att samerna helst vill vara lediga och inte arbeta. Han påpekar det hårda klimatets in-

verkan som gjort människorna trögare och de långa nätterna om vintrarna som gjort 

dem tröttare samt andra svagheter som bidragit till att de gärna inte utför tunga arbe-

ten.85 Lundius skriver tvärtemot att samerna verkar vara outtröttliga. Å andra sidan skri-

ver Lundius också att samerna är mycket begivna till lek, motsatsen till arbete.86 

Arbetet och produktionsförhållande kom att fungera som en skiljelinje mellan folk, som 

när Schefferus utforskar samernas ursprung drar han slutsatsen att de inte var svenskar, 

norrmän eller ryssar eftersom att dessa bygger hus och odlar. De enda grannarna som 

blev över var finnarna. Utöver detta såg han andra likheter (som språk, vidskepelse, 

kroppsbyggnad och utseende) som han använde för att stärka tesen, men arbetet, byg-

gandet eller omformandet av naturen var den yttersta gränsdragningen. Några eventuella 

skillnader mellan samer och finnar kunde förklaras med samernas levnadssätt och kli-

matiska förhållanden.87 

Förklaringarna bakom samernas lathet stod i kontrast till de egna observationerna av sa-

mernas arbete och det faktiska arbete som de utförde i rummet. Det som åsyftades var 

en särskild form av rumslig praktik, den som omformade naturen, vare sig det rörde 

åkerbruk eller fasta husbyggnaden. Landets egenskaper speglades i samerna, den obear-

betade naturen skylldes stundvis på samerna, och stundvis skylldes samernas oförmåga 

på naturen. På vilka andra sätt ansågs naturen forma samerna? 

Vildmarken och samernas natur 

Vi förknippar framförallt naturen med det som finns utanför oss själva men ordet natur 

hade förr ett antal besläktade betydelser som syftade på människans inre. Det kunde 

syfta på en människas egenskaper och inneboende karaktär, men det kunde också an-

vändas för att beskriva medfödda anlag, som impulser att handla på ett visst sätt. Att be-

kämpa dessa impulser var att ”strida mot naturen”. Dessa betydelser kunde användas på 

både individer och folkslag.88 Ett viktigt arbete för de svenska prästerna var att beskriva 

                                                 
85 Schefferus, 1956 [1673], s. 254, 305-307 
86 Lundius, 1983 [sl. av 1670-t.], s. 13, 15 
87 Schefferus, 1956 [1673], s. 79-80 
88 Merchant, 1994, s. 21 
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samernas natur. De kunde ibland röra sig om positiva egenskaper som att de inte stal el-

ler att de alltid hjälpte fattiga, men överlag förknippades den samiska naturen med nega-

tiva egenskaper. Jag kommer inte att undersöka alla de olika och ibland motsägelsefulla 

beskrivningarna av samernas natur utan främst de som jag har märkt kopplades till den 

yttre naturen och övernaturliga väsen. 

Samernas natur förklarades ofta med deras rumsliga placering i naturen och vildmarken, 

som Niurenius skrev ”Naturens skiftande kraft har förlänat förstånd ock anlag på olika 

sätt alltefter olika temprament ock sinnelag.”89 De flesta prästerna delade den här upp-

fattningen och diskuterade rummets betydelse för samernas beteenden, särskilt ifråga 

om deras vidskepelse. Rheen förklarar samernas vidskepelse genom att se till deras när-

het till naturen (skog och fjäll) och avstånd till andra människor. Ett annat skäl är också 

att de ”…af Åldher hafwa lefwat i ett grufweligt mörker och willfarellsser”.90 Med mör-

ker avser han en levnad utan kristendom men anspelar säkert också på de mörka vinter-

månaderna.  

M. Steuchius har lämnat några anmärkningar i ett av Graans bevarade manuskript där 

han skriver att bruket av trummorna berodde på deras uppväxt, Satans illistighet, och 

även på grund av deras vilja att bo i skogen. Han skriver också att samerna fritt kunde 

hänge sig till avguderi och vidskepelse ”… uti ville marker mädan de äro undan predi-

kantens eller någon rättsinnig upsynes man ögon…”.91 Vildmarken föraktades för sin 

ogenomtränglighet och vidd som kunde hålla hemligheter för även de mest enträgna 

missionärerna. Tornæus betonade att isoleringen var ett resultat av den okrigiska natur 

som gick ända tillbaka till deras skytiska förfäder, som troligen funnit en tillflyktsort i 

Lappmarkens ”afsijdes Skogar och fördålde Öderum”.92 Vildmarken ansågs också ha 

påverkat samernas språk. Tuderus skrev att eftersom att samerna likt vilddjuren isolerat 

sig själva i vildmarken hade deras eget språk många brister och de hade tvingats till att 

”lappa” ihop ord från olika språk, varav att de blev kända som lappar.93 

                                                 
89 Niurenius, 1983 [ca 1640], s. 11 
90 Rheen, 1983 [1671], s. 26 
91 Graan, 1983 [1672], s. 80, 82-83 
92 Tornæus, 1983 [1672], s. 11-12 
93 Tuderus, [ca 1670], s. 24 
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Även Schefferus diskuterar samernas vidskepelse vid flera tillfällen. Han upprepar att 

vidskepelsen kommer av att de lever i otillgängliga ödemarker och skogstrakter med 

vilda djur, utan kontakt med andra människor. De lever som jägare vilkas levnadssätt 

brukar befordra vidskepelse och gemenskap med demoner. När de inte får råd eller hjälp 

från andra vänder de sig i sin ensamhet till onda andar. Det hela förenklas när det kan 

ske utan vittne och straff. Respekten för förfädernas seder och levnadssätt, samt vanan 

pekar Schefferus också ut som skäl. När Schefferus diskuterar olika indelningar av sa-

mer sorterar han dem efter näring och boplats. ”Vilda lappar” var de som levde inne i 

skogen och hade fått sitt namn av vildheten i sina seder.94  

Vildmarken sades ha format en natur hos samerna som sedan reproducerades genom 

vana och tradition. De praktiska bestyren med en okultiverad natur bidrog i förläng-

ningen till en isolering från andra människor som hindrade insyn och möjligheter att 

stoppa samernas seder. Kyrkans fientliga inställning till vildmarken kan utöver dess fy-

siska egenskaper förstås utifrån vildmarkens roll i den kristna mytologin som en plats 

för djuriskhet, fallenhet, synd och fördömelse. En plats som rymde uråldriga demoner.95 

Demoniska naturväsen 

Den traditionella samiska religionen vara nära kopplad till familjelivet i kåtan men var 

också till stor del förlagd ute i naturen till formen av möten och kontakter med naturvä-

sen. Den vanligaste formen av samernas helgedomar i naturen kallades på nordsamiska 

för siejdde och på svenska sejte. Motsvarigheter till sejte går att hitta i nästan alla sa-

miska språk, och i källorna används fler olika namn för samma koncept, ett resultat av 

prästernas begränsade eller ringa förståelse av det samiska språket. Sejte användes som 

ett sorts offeraltare kopplat till något sorts uppehälle och var särskilt viktiga för jakt. 

Tron var att man genom offer kunde påverka ett namnlöst naturväsen att ge en till ex-

empel bättre jakt- eller fiskelycka. Detta väsen ska enligt vissa utsagor kunnat framträda 

i formen av en människa eller ett djur. Stenhelgedomarna kunde ofta ses på långa av-

stånd men behövde inte ha några andra särskiljande drag, även om det är ganska vanligt 

att hitta stenar som liknade människor eller djur.96  

                                                 
94 Schefferus, 1956 [1673], s. 60, 68, 121 
95 Häll, 2013, s. 199 
96 Kulonen, Seurujärvi-Kari & Pulkkinen (red.), 2005, s. 390 
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I förordet till Lapponia motiverar Schefferus sitt verk med att det ska bekämpa ryktena 

och fablerna om samerna som spridits på kontinenten. Han kommenterar det faktum att 

allt fler har börjat ifrågasätta Djävulens krafter och han vet därför att många kommer att 

anklaga honom för lättrogenhet, särskilt i fråga om samernas trollkonster men, skriver 

han:  

För min del kan jag icke förneka, att mycket uppdiktas, att mycket överdrives. 

Det är en sak. Men att säga att genom djävulens konster ingenting kan åstad-

kommas, som ligger över mänsklig förmåga, vad är det annat än att bestrida all 

tids erfarenhet och den Heliga skrifts berättelser? Varför förneka det? Emedan 

djävulen icke kan åstadkomma sådant, fastän han är begåvad med skarpt för-

stånd, har så många århundradens erfarenhet och i grund känner hela natu-

ren?97  

Här positionerar Schefferus sig själv och verket i en större diskussion om Djävulens in-

flytande över världen och i längden förståelsen av magi och övernaturliga väsen. Att 

Djävulens inflytande och makt förstods genom hans närhet och kunskaper om naturen 

var ett argument som framfördes av flera lärda under den här tiden. Ett uttryck för den 

naturkännedom som Djävulen tillskrevs låg i samernas sejter. Dessa föll ofta inom ra-

marna för det som prästerna uppfattade som naturgudar eller skogsrå, och kontakter 

med dessa ansågs vara liktydiga med förbund med Djävulen.98  

Sejternas ursprung var såklart av intresse för att härleda hur Djävulen hade fått ett så-

dant järngrepp om människan. Rheen beskriver hur samerna ska ha rest stensejter som 

liknade människor eller djur på ställen som fjället, vid bergskrevor, sjöar eller älvar. 

Platser där de i forna tider hört något ”Spöökerij”.99 Vad Rheen menar med spökeri är 

inte självklart, som Häll skriver ansåg somliga att spöken var djävulsskepnader och 

onda andar medan andra förknippade allt sådant med inbillning. Samtidigt påstod 

många att just berg, hål och bergskrevor var spökenas ”rätta hemställen” vilket kanske 

är vad Rheen anspelar på.100  

Graan återberättar samtal han har haft med samerna Anundh Tohrsson och Hans Frijar 

om sejternas ursprung. Äldre samer ska ha berättat att det i fordom tid kom en stor fågel 

flygandes och när han landade på jorden blev han förvandlad till sten. Vilket i texten 

                                                 
97 Schefferus, 1956 [1673], s. 33f. 
98 Häll, 2013, s. 172, 197 
99 Rheen, 1983 [1671], s. 39 
100 Häll, 2013, s. 
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följs av en kommentar från Graan: ”O præstigiæ sive figmentum Diabolicum, seducens 

miseram plebem!”101 Vilket i runda svängar går att översätta till: ”De djävulska illusion-

erna och fiktionerna, arma eländiga och förhäxade folk!” Sen ska Graan frågat var få-

geln sågs, på vad Tohrsson ska ha svarat ”Dalla” fjäll ca en mil från bruket i Kvikkjokk. 

Stenen finns kvar på berget och går att känna igen på sin fågellika skepnad. De gamla 

säger att den förr i världen kunde prata. Frijar fortsätter att berätta att inte alla samer 

dyrkade den här fågeln men att dess ankomst ledde till att samerna började söka efter 

andra stenar som liknande fåglar. Ju mer de liknade fåglar desto högre hölls de. Graan 

frågar vad samerna kan tänkas få ut av offer till en sejt, varpå de svarade: för att skydda 

renarna och ha god jakt av fågel och fisk.102 Med Graan är det mer klart att det rör sig 

om en verklig kraft bakom sejterna, han medger själv att samerna verkligen får ut detta 

med sina offer och kopplar även berättelsen om fågeln som förvandlades till sten med 

Djävulens illusioner. 

Graans berättelse visar på hur prästerna intresserade sig för den rumsliga lokaliseringen 

av sejterna. Redan andra frågan han säger sig ha ställt berörde var fågeln sågs. Rheen 

har i sin tur sammanställt en lista med 30 olika sejters lokalisering i Luleå lappmark och 

även Graan har en lista.103 Prästen Henric Forbus var verksam under 1710- och 1720-

talen och influerades av Thomas von Westens dansk-norska missionssatsning mot sa-

merna. Han har efterlämnat en lista med frågor att ställa till samerna om deras avguderi 

som ger oss en fantastisk insyn i prästernas missionsarbete. Den första frågan av sam-

manlagt 72 lyder: ”Kan tu giöra redo, hawrest Gudarna wistas och hafwa sitt tillhåld?”, 

varpå Forbus har antecknat samernas förväntade svar ”…wid stiernehimmelen, i luften, 

på jordene och under jordene och mycket djupt nedre.”104 Som Fur tog upp var den här 

informationen viktig för prästerna när de skulle omvända samerna, vare sig om tillväga-

gångssättet var att förstöra platserna eller att i konversation övertyga samerna.105  

                                                 
101 Graan, 1983 [1672], s. 63 
102 Graan, 1983 [1672], s. 64 
103 Rheen, 1983 [1671], s. 40-42 

   Graan, 1983 [1672], s. 84 
104 Forbus, 1910 [sl. av 1720-t.], s.71 
105 Fur, 2016b, s. 246 
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Tornæus ger också exempel på det här när han berättar om hur några birkarlar i Torneå 

socknen samlades för att förstöra en av samernas mer kända träsejt ”Wirku Accha”. Ef-

ter att de hade förstört och omkullkastat gudinnan drog de och slängde resterna långt 

ifrån platsen. Trots detta dök hon kort därefter upp igen på sin ursprungliga plats fast nu 

alldeles förruttnad. Vad som har hänt är Tornæus inte helt tydlig med, men han insinue-

rar att den hade kommit tillbaka av egen kraft. Berättelsen visar återigen platsens bety-

delse, birkarlarna som förstod att det inte räckte med att förstöra sejten utan behövde 

föra den långt bortom dess egna gränser, och att sejten själv kom tillbaka till samma 

plats.  

I Torneå dyrkas inte sejten som en avgud utan mer som ett fågel- eller fiskrå skriver 

Tornæus. Väsendet visar sig nämligen mest under jakt och fiske och uppträder inför det 

vidskepliga folket i formen av en vacker och lång man med en junkers (ung adelsmans) 

svarta kläder och med en liten bössa i handen; tillsynes en människa bortsett från fågel-

fötterna. Denne står vid strandkanten eller i båten med samen när den fiskar och kan 

skjuta ner fåglar.106 Tornæus verkar antyda att rået skulle vara Djävulen. Det fanns en 

diskussion om att Gud inte tillät Djävulen att ta en perfekt människoform, och kunde 

därför kännetecknas genom sin ofullkomlighet, en grotesk kropp som blandade mänsk-

ligt och djuriskt. Det här höll inte alla med om och de flesta svenska präster bör ha an-

sett att Djävulen kunde ta en perfekt människoform.107 I det fallet kanske Tornæus ville 

ytterligare illustrera samernas vidskepelse genom att visa att de så uppenbart dyrkade 

Djävulen. Det fanns ännu tydligare exempel där sejterna förklarades som Djävulens red-

skap, bland annat ska han ha saknat makt att tala genom sejterna och att det var därför 

som han uppfann samernas trummor och trollkonst.108 Tuderus skrev att samerna har 

sina dyrkställen i skogen som de går ut för att offra till, sedan far de till Blåkulla ”…der 

satan i person dem hafwer plägat swara.” för att se om avguden behagade offret.109 

Graan skriver att sten- och trägudarna är Satans bedrägerier.110 

Vid sidan av sejterna finns också det som av Lundius och Schefferus kallas för spådom-

sandar, väsen som han menade var väsentliga för samernas mäktigaste trolldom. Även 

                                                 
106 Tornæus, 1983 [1672], s. 27-28 
107 Häll, 2013, s. 180 
108 Tornæus, 1983 [1672], s. 31 
109 Tuderus, 1983 [ca 1670], s. 12, 16 
110 Graan, 1983 [1672], s. 20 
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om dessa väsen verkar vara nära knutna till samerna spelade vildmarken fortfarande en 

viktig roll. Utvalda samer stötte nämligen på dessa väsen när de rörde sig skogen, förut-

satt att de hade uppnått medelåldern. Om en ande uppenbarade sig skulle den sjunga en 

sång som samen måste lägga på minnet, för att sen återvända till samma plats dagen 

därpå och sjunga samma sång. Därefter avgjorde anden om den ville sluta förbund med 

samen. Dessa andar kom i många olika skepnader som fisk, fågel, örn, drake eller små 

folk. Förbundet är till en början väldigt påfrestande för samen som upp i ett halvt år 

kommer att distansera sig från familjen för att gå ensam uti skog och mark och fantise-

rar (om vad eller på vilket berättar inte Lundius). Han äter väldigt lite under den här pe-

rioden men överlever denna utmaning tack vare spådomsanden.111 

Spådomsandarna dyker upp i en berättelse om samernas silver. Det hände att samer 

gömde sitt silver ute i naturen utan att berätta för någon, inte ens för familjen. Tanken 

var att göra det först på dödsbädden. En plötslig död kunde sätta käppar i hjulet för det 

här och silvret blev förlorat för alltid. Enligt Lundius så hämtar drakarna det förlorade 

silvret, drakarna som ”…mycket synes i lappmarcken om qwällar och nätter: orsakas 

och där utaf att de utsända sine spådomsanda både hit och dit kring i marcken.”112 Han 

skriver också att drakarna ofta ses i lappmarken, trots att han vid andra tillfällen skriver 

att andarna bara visade sig för utvalda.113  

Från tiden vid den Skytteanska skolan kan Lundius berätta om skolkamraten Olaus som 

fick kontakt med spådomsandar. Jag kommer inte att återberätta den här eftersom att 

Daniel Lindmark har behandlat den utförligt i En lappdrängs omvändelse. Men det man 

kan säga är att incidenten har återberättats för att bevisa flera av Lundius utsagor om 

spådomsandarna, alltifrån det antisociala beteendet till uppenbarandet av små folk. Det 

blir i varje fall klart här att Lundius ser förbundet med andarna som ett sjukligt tillstånd 

och en form av djävulsbesatthet.114 

Schefferus uppvisar flera gånger stor misstro inför samernas hjälpsamma magi, vilket 

han menar bara är en del utav djävulens repertoar.115 Att han väljer att så ingående 

                                                 
111 Lundius, 1983 [sl. av 1670-t.], s. 5-7 
112 Lundius, 1983 [sl. av 1670-t.], s. 21 
113 Lundius, 1983 [sl. av 1670-t.], s. 25 
114 Lindmark, 2006, s. 220 
115 Schefferus, 1956 [1671], s. 171, 176-177 
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skriva om helandet faller i linje med det Oja visat, nämligen att toleransen mot den 

hjälpsamma magin emellanåt var mindre än för den skadliga.116 

De lärda såg nästan alla former kontakter med naturväsen som kontakter med demoner 

eller Djävulen själv. Samtidigt tyngdes diskussionerna om magiska väsen av en stor 

osäkerhet, en osäkerhet som är påtaglig hos alla författare som ingår i den här undersök-

ningen. För kunde verkligen allt vara sant? Det är dumt att förmoda att förmoderna 

människor inte kunde vara skeptiska till berättelser om möten med naturväsen, som 

Whitmarsh har uttryckt det: ”It does not require a post-enlightenment mentality to come 

up with the idea that miraculous stories of divine salvation are open to suspicion.”117 

Detsamma kan sägas gälla djävulskontakter. Men även de väsen som de svenska obser-

vatörerna fann vara påhittade kom att kunna användas för att säga något om samernas 

natur. 

Varför fanns det vissa varelser som inte ansåg var lika verkliga som sejte och spådoms 

andarna? Troll förekommer i några av författarnas texter men behandlas ofta i förbifar-

ten. Schefferus har i sitt tillägg citerat Lundius vid två tillfällen angående trollen, första 

gången angående samernas natur. Han har precis beskrivit samernas rädsla, okrigiska 

natur och att de blir sjuka om de lämnar sina hembygder. Efter att ha argumenterat mot 

utsagor om samernas mod har han i tillägget skrivit: 

”Därför borde icke ens Brietius ha skrivit så om lapparna, […] ’De äro de 

tappraste och tåligaste soldater. Men ehuru de äro okrigiska, hysa de likväl 

icke fruktan, om de så äro ensamma i de djupa skogarna.’ Nicolaus Lundius 

säger: ’I skogen om natten hysa lapparna ej fruktan även om troll ofta höres i 

deras berg. Allt detta akta de intet utan sova tryggt.’ Men om lapparna förstå 

att folk fruktar dem, äro de ej rädda utan visa sig övermodiga och hänsynslösa. 

Av den anledningen skriver Lundius: ’Om en svensk eller en person från ett 

annat folk är i följe med en lapp och reser med honom och visar sig saktmodig, 

gör lappen som han vill mot honom och aktar ej hur han hanterar honom.”118 

 Lundius berättelse om trollen är frustrerande nog den enda utsagan han inte ger någon 

direkt kommentar på men med tanke på sammanhanget är han troligen skeptisk, inte 

minst om man tar i beräkning det andra tillfället där han tar upp Lundius kommentarer 

om trollen, den här gången i kapitlet ”Om landets och bergens beskaffenhet”: 

                                                 
116 Oja, 1990, s. 286-287 
117 Whitmarsh, 2015, s. 10 
118 Schefferus, 1956 [1673], s. 71 
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”I dessa berg, anmärker Nicolaus Lundius, hörs ej sällan troll, om vilka lap-

parna fabulera rätt mycket. Han säger härom följande: ’I Lappland finnas såd-

ana berg, att om man i grannskapet ropar högt eller hundarna skälla skarpt om 

kvällen, komma trollen fram och ropa hemskt. Elda eller höga lågor synas ofta 

på bergen. De upptändas av Storjunkaren, säges det, eller av Sedde, som bor 

där.’ Att detta ej är alltigenom uppdiktat synes framgå av vad som berättas av 

Hanno i hans Periplus om en viss ö i bukten Hesperu Ceras. ’När vi kommo 

fram till denna ö’, säger han, ’sågs ingenting annat än skog, men om natten 

sågo vi många eldar brinna och vi hörde cymbalers klang och trummors dån 

samt otaliga röster.’ Om de förutnämnda bergen berättar Nicolaus Lundius i 

fortsättningen följande: ’Om man räcker ett finger mot dessa berg, i vilka 

Sidde har sin boning, börjar det snöa och storma, vilket förorsakas av Sidde, 

säger man.”119 

Här uppvisar Schefferus tydligt att han är kritisk emot samernas beskrivningar av trollen 

som han menar de har ”fabulerat” eller ”uppdiktat”. Eftersom att Schefferus inte trodde 

att troll fanns, så hade nog Lundius påstående inte gjort mycket för att påverka hans 

åsikt om samernas räddhåga natur. I kontrast till detta verkar berättelserna om sejte vara 

mer pålitliga, ”ej är allt igenom uppdiktat” men varför det? Nog för att vittnesmålet från 

den antika upptäcktsresaren Hanno väger tungt, men det fanns gott om vittnesmål och 

utsagor om troll, varför verkade berättelserna om troll otroliga? 

Häll har beskrivit hur folktro gick från en period av diabolisering under 1600-talet till 

en skeptisk ”avmystifiering” under 1700-talet hos både präster och naturvetare. Men 

Schefferus var ingetdera, han var filolog, arkeolog och inte minst historiker. Häll skriver 

att det hos fornforskare och historiker redan på 1500-talet trodde att myterna hade sitt 

ursprung i ”verkliga” historier från gamla tider. Troll var bara ett resultat av en förvans-

kad historia, ett resultat av ”…hedniska skalders och krönikörers mytologiseringar av 

olika människotyper.”120  

Det skulle kunna förklara Schefferus inställning till inte bara trollen utan flera av samer-

nas väsen. Han skriver nämligen att det finns tre slags väsen, först finns det andar och 

väsen som sägs ströva omkring bland klippor och berg, älvar och sjöar. Han jämför 

dessa med romarnas herde-, skogs- och havsgudomligheter, och räknar även trollen till 

dessa genom att citera Rheens kommentar: ”Troll mena the wara allestädes i fiällen, i 

bärg och siöar.” Det andra väsendet är också taget från Rheen, det så kallade Iuhlafol-

ket, ett sorts spöken eller gudomlighet som sägs flyga runt i luften på julnatten. Samer-

nas svårigheter med att förklara vissa inslag i riterna kring Iuhlafolket tolkar Schefferus 

                                                 
119 Schefferus, 1956 [1673], s. 406 
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som ett bevis för att detta är en religion som har kommit utifrån. Hans teori är att sa-

merna missförstått prästernas berättelser om hur änglarna steg ner vid Kristi födelse, vil-

ket har lett till denna ”vantro”. Iuhlafolket har inga egna namn och de är inte heller av-

bildade, liksom den tredje sortens väsen, manerna.121 

Manerna är ett väsen som inte nämns i någon av prästrelationerna, utan den har Schef-

ferus själv introducerat. Maner är ett sorts spöke som behandlas som gudar. Schefferus 

jämför samernas maner med romarna som ”…trodde nästan på samma sätt, enligt Ser-

vius kommentar till Aeneis, 3: ’Maner äro de själar som skilts från sina kroppar och 

ännu ej överflyttat till andra. De äro farliga.” Manerna skiljer sig från de andra gudarna 

genom att de inte fått något säreget namn utan bara kallas ”sitte” och att samerna inte 

dyrkar dem genom bilder och beläten. Schefferus baserar mycket av sina spekulationer 

på Rheens kommentar om att samerna inte vet vad som händer efter döden ”Men att no-

got är quar efter döden, troo thee.”, som han dessutom upprepar vid flera tillfällen. Han 

tror därför att samerna, liksom andra hedningar har ur ”…denna vantro skapat sina ma-

ner.”122  

Som jag skrivit tidigare är det svårt att veta vad som menades med spöken men det vik-

tiga här är att Schefferus använder dessa maner som han mer eller mindre själv har 

skapat för att driva sitt narrativ om de rädda samerna. Han citerar Rheen som skriver att 

när någon dött flyr samerna genast platsen då de fruktar lik. De kan inte ens bära liket 

utan att av ”gammal vidskepelse” bära en mässingsring till skydd mot manern. Schef-

ferus citerar också Tornæus som skrev att de förr i tiden innan kristendom begravde sina 

döda på första bästa plats i skogen, vilket också spelar in i idén att de bara ville bli av 

med kroppen så fort som möjligt. Plantin skriver att samerna begraver sina döda under 

eldplatsen, vilket är helt fel, samerna vill ha liken så långt bort som möjligt menar 

Schefferus. Svårt att tänka sig en sämre soldat än den som skyr lik.123 

Att samerna skulle frukta de avlidna till den grad som Schefferus och prästerna beskri-

ver är såklart misstänksamt och inte särskilt förvånande fel. Anna Westman Kuhmunen 

skriver att samernas känslor inför de avlidna var ambivalenta eftersom att gränserna 

                                                 
121 Schefferus, 1956 [1673], s. 123f. 128, 149 
122 Schefferus, 1956 [1673], s. 125, 127, 148 
123 Schefferus, 1956 [1673], s. 341-346 
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mellan levande och död var flexibel. Ritualerna handlade mindre om att skydda sig mot 

de dödas maner och mer om att hjälpa den döde förflytta sig från en status till en annan 

eller från en existensform till en annan. Det eller snarare de som samerna trodde var 

”quar efter döden” var heller inte så illasinnade som Schefferus hävdade. Döda släk-

tingar ansågs vara hjälpsamma och kunde träda in i människors liv i speciella situat-

ioner. De kunde hjälpa till med att ge nyfödda sitt rätta namn eller om det behövdes 

kunde de också hjälpa till med renskötselarbetet.124 Sen kunde samerna också uppleva 

de döda som ett hot, särskilt på grund av den övernaturliga kraft som associerades med 

de jordliga kvarlevorna.125 

Med detta i åtanke blir det ännu tydligare hur Schefferus använder flera väsen för att 

visa hur fega, vidskepliga och lättskrämda samerna är. Det finns flera exempel på det 

här, som liknar de jag har återgett ovan. Som att de begraver de döda med bland annat 

stål, som de tror kan skydda emot troll. Eller som att de ”av gammal tro” gör skydds-

amuletter efter lyckade björnjakter.126 Många av samernas övernaturliga föreställningar 

har presenterats på ett sätt som faller i linje med det syfte som boken skrevs, för att be-

möta propaganda om samernas inblandning i den svenska härens segrar genom att fram-

ställa dem som odugliga krigare. 

Sen fanns det föreställningar om väsen i Lappmarkerna som samerna inte kände till men 

som många lärda uti Europa förknippade med regionen. Schefferus bemöter lite spora-

disk några av dessa rykten. Han medger att samerna är korta men avvisar att de skulle 

varit pygméer. Deras pälsdräkter trodde han också hade lett till att de misstagits för att 

vara nakna vildar som ”liksom djuren [hade] luden kropp”.  Även de cykloper som be-

skrevs av Adam av Bremen skulle troligen ha varit ett resultat av hålet i hättan på deras 

dräkt.127 Att just dessa väsen gick att bortförklara berodde troligen på att de saknade för-

ankring i det levda rummet, samt att Schefferus trodde att många av de gamla myterna 

helt enkelt var ett resultat av en förvanskad historia. Men tillskillnad från trollen är inte 

dessa ett resultat av några fabler utan helt enkelt misstag. Att samerna skulle ha missta-

git för cykloper och andra väsen är intressant för på ett plan har han motbevisat dessa 

                                                 
124 Westman Kuhmunen, 2016, s. 631-632 
125 Kulonen, Seurujärvi-Kari & Pulkkinen (red.), 2005, ”Death and the dead.”, s. 63 
126 Schefferus, 1956 [1673], s. 268, 343-344 
127 Schefferus, 1671, s. 64, 236-237 
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väsens varande i Lappmarken men på ett annat fanns de kvar, nu förankrade i samerna. 

Det kommer finnas tillfälle att återkomma till den här diskussionen i delen om Hög-

ström.  

Sammanfattning 

Sättet som Schefferus och prästrelationerna skildrar naturen i Lappmarken är överlag 

väldigt negativ. De resurser som kunde stå riket till gagn och hoppet malmfynden förde 

med sig måste ställas emot bilderna av ett land som upplevdes som farligt, otäckt och 

obrukbart. De som trots detta bosatte sig i landet kunde vänta sig ett klimat och en miljö 

som inverkade negativt på kropp och ”inre natur”. I den representation av rummet som 

svenskarna konstruerade var samerna ett skräckexempel för den sorts degeneration som 

vildmarken kunde leda till. Vildmarkens bristfällighet och avskildhet troddes också vara 

det som ledde människor till att söka kontakt med demoner.  

Dessa demoniska naturväsen gick att hitta på många platser i Lappmarken och ansågs 

ha verkligt inflytande över människorna och naturen. Det tycks därför som att den sepa-

ration som Merchant beskriver ännu är frånvarande i Schefferus representation. En för-

klaring skulle vara att Schefferus och flera av hans informatörer anser att Lappmarken 

på många sätt är hopplöst oproduktivt, och att det därför inte funnits ekonomiska incita-

ment att separera naturväsen från naturen. Samtidigt finns det stora förhoppningar om 

en blomstrande gruvindustri, finns det därför något som tyder på att naturväsen som för-

knippas med bergen behandlas annorlunda? 

Kanske, som jag har visat misstrodde Schefferus berättelserna om troll, ett väsen som 

ofta förknippades med berg, samtidigt verkar han trott på berättelserna om sejter som 

sades leva i bergen. Även om Schefferus på ett personligt plan misstänkte att de fanns 

så medger han det inte i den tryckta utgåvan utan bara i sina egna anteckningar, vilket 

skulle kunna betyda att de processer som Merchant beskrivit är relevanta. Särskilt med 

hänsyn till att Schefferus använt sig av kapitlet om mineraler för att visa på områdets 

ekonomiska nytta för Sverige. Lundius beskrivning om drakarna som för tillbaka silvret 

till naturen hade till exempel inte varit idealt att ha med i en sådan form av marknadsfö-

ring. Det är i varje fall klart att Schefferus kapitel om gruvdriften skiljer sig från tidigare 

författare som Olaus Magnus och Georgius Agricola (författare till De re metallica 
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(1556), vilket var standardverket om gruvdrift väl in på 1700-talet). Schefferus skriver 

inget om några varelser som skulle kunna inverka på gruvdriften tillskillnad från Mag-

nus och Agricola som ser dem som en naturlig del av verksamheten.128  

Som Lefebvre och Yeoh visat är inte rummets representation oberoende av rumslig 

praktik. Det blir tydligast i samband med framställningarna av samernas arbete, genom 

representationen försöker man skildra samerna som lata och svaga, samtidigt som det 

står i kontrast med alla möjliga beskrivningar av samiskt arbete. Sen är det klart att sa-

merna inte klandras för att vara lata på grund av hur många timmar i veckan de ägnar åt 

arbete eller hur många pälsar de säljer om året. De klandras för att vara lata eftersom att 

deras arbete inte omvandlar naturen för framtida bruk, att de inte odlar, att de inte byg-

ger hus, att de inte civiliserar. 

Pehr Högströms Beskrifning Öfwer Sweriges Lapmarker 

Pehr Högström hade utmärkt sig som student i Uppsala och skaffade sig en magister-

grad 1743 med avhandlingen som han skrev 1741: Förnuftiga tankar om Gud, eller kort 

inledning til den kunskap, som en människa, under det hon rätt brukar sit sunda för-

nuftslius kan få om sin Skapare, då hon betraktar sit eget tilstånd samt den stora werl-

dens bygnad och naturliga beskaffenhet. Som titeln antyder var nya teologiska idéer på 

frammarsch. Men Högström överraskade sin omgivning genom att inte satsa på en aka-

demisk karriär utan istället tackade han ja till att bli präst i Lule lappmark, först som 

missionär och senare som kyrkoherde i nya Gällivare församling, och kom till sist att 

belönas för sitt missionsarbete genom att bli förflyttad till en kyrkoherdetjänst i Skellef-

teå. Högström hade alltså flera roller, han var utbildad naturalhistoriker och missionär 

på plats i Lappmarken, vilket inte var ovanligt. Högström var övertygad odlingsvis-

ionär, säkerligen influerad av de idéer som florerade i Uppsala med Linné i spetsen. 

Linné var en kraftig förespråkare för uppodlingen av Norrland, han var bland annat den 

första att argumentera för en möjlig uppodling av fjällen. Han och den dåvarande lands-

hövdingen i Västerbotten Gabriel Gyllengrip planerade även en statlig tjänst åt Linné 
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med syftet att påskynda uppodlingen. Det blev inget av den tjänsten men Högström var 

långt ifrån ensam i sin syn på odlingens möjligheter.129 

Högströms mest uppmärksammade arbete Beskrifning Öfwer… kom att användas för att 

kritisera Schefferus och andra som framhållit odlingssvårigheterna. Den ibland paradox-

ala optimismen som går att hitta i Högströms klimatlära kan tyckas unik och naiv, men 

faktum är att Högström gavs inträdde till vetenskapsakademin 1755 och hade ett starkt 

inflytande på den klimatdiskurs som utvecklades bland forskarna där.130 Flera författare 

som Rydving och Sundström har också poängterat att Högström skildrade samerna och 

deras religion ur ett mer sympatiskt perspektiv, även om det fortfarande inte var utan en 

del fördömande.131 

Liksom Schefferus börjar Högström med att tillkännage sitt syfte med texten och det 

finns likheter i hur båda skriver att de vill motarbeta rykten och lögner, men medan 

Schefferus ville ”rentvå” samerna så hävdar jag att Högström inriktade sig på att rentvå 

landsdelen. Så här låter det när Högström motiverar sitt syfte i förordet: 

…så har oftast Lappmarken emot förtjensten […] blifwit förnedrad och måst 

nöja sig med at blott få njuta den sanningen til godo, at des invånare werkligen 

warit människor, samt att man på desse orter någon gång om året fått se Solen. 

At man fördenskul i en del tungomål brukat det ordet Lapp, Lappisk, etc. för et 

wedermåle af det, som är groft, ringa och af intet värde, är ej underligit, hälst 

då man betänker, huru en del af de gamla hafwa trodt desse orter voro Fäder-

neslandet för de Cycloper, som hade allenast et öga i pannan, Busar, Troglodi-

ter och andra förmenta naturens wanskaplingar, dem man understundom haft 

betänkande vid at räkna ibland alla förnuftiga.132 

Vidare skriver han att poeterna dels står i skuld till detta, att de har placerat ”allt ondt 

och alla olyckor, till fjäll och Blåkullar, etc.” Konsekvensen har varit att inga nybyggare 

från den bottniska kusten tyckt att det ska ha varit lönsamt att bringa sådant land under 

sitt välde. Här framgår det att landsdelens rykte har hindrat koloniseringen av området. 

Inte minst för att ordet ”lapp” har associationer till ekonomiska termer som ”groft, ringa 

och af intet värde”. Han skriver senare att samernas trolldom är så beryktad att ordet 

                                                 
129 Sörlin, 1988, s. 36-44 
130 Frängsmyr, 2000, s. 63-66 
131 Rydving, 1996a, s. 79 

Rydving, 1996b, s. 37,  

Sundström, 2016, s. 552-556     

Sörlin, 1988, s. 38, 42-45 
132 Högström, 1980 [1747], ”Företal”, §. 2. (företalet saknar sidnummer, så jag hänvisar istället till de 

numrerade paragraferna) 
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”lapp” är synonymt med trollkarl.133 Jag tolkar det som att han i det här läget vill poäng-

tera att nybyggarna inte är rädda för landet, bara att de inte är ekonomiskt motiverade 

än. Att han ändå har med de mytologiska varelserna är, som jag kommer visa, att de var 

ett mindre realistiskt hot än trolldom. 

Samtidigt har Högström viss förståelse för att den här bilden av Lappmarken existerar 

eftersom att samerna ”…rönt många hedniska seder och återbörder, samt oskäligt fram-

farande hos en del av dem…” men menar också att även en belevad person skulle 

”…ibland det grofwa folket, finna sina läromästare i många delar af det…”. Högström 

kan tänka sig att det skulle kunna leda till att samerna slutade ”… säjas likna och brå på 

de oförnuftiga djuren.”134 Han skuldbelägger samerna för landets dåliga rykte men vill 

samtidigt visa upp en annan sida av folket. Som tidigare författare har skrivit så hade 

Högström en mer sympatisk inställning till samerna men det finns samtidigt en tydlig 

koppling mellan viljan att framställa samerna som goda människor för att höja landsde-

lens anseende. 

Lappmarkens natur 

Som introduktionen belyste skiljer sig Högströms natursyn en hel del från de andra för-

fattarna. Första kapitlet handlar om lappmarkens belägenhet, där börjar han med att pre-

sentera den allmänna synen på lappmarken som värdelös, och försöker med motargu-

ment visa hur gynnsam naturen är. Han skriver att det kan verka som att Gud i sin vishet 

gett somliga länder brist och saknad och överöst andra länder med alltings överflöd men 

det är inte rätt. Gud har med sin allvise hand gett alla världens landskap egenskaper som 

balanserar ut områden, de områden som verkar vara tomma har fått andra egenskaper 

som lyfter upp dem och sålunda har även tillsynes rika områden kommit med sina bris-

ter. Ett landskaps skick ska inte så mycket dömas efter naturens beskaffenhet, utan efter 

de ofullkomliga människor som inte hunnit lista ut vilka förmåner som Gud genom na-

turen har skänkt dem.135 Högströms föreställer sig att Gud står väldigt nära sin skapelse 

naturen och att det inte är naturen i sig som ska dömas, som i fallet med Schefferus, 

utan människornas grad att utnyttja naturen. 
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De kan tyckas att det finns en indirekt kritik av samerna i att de inte lyckats nyttja lapp-

markerna till sin fulla potential men det är inte riktigt så enkelt. Högström skriver att 

skälet till att det bor så få människor i Lappmarken i relation till områdets yta beror inte 

på dess avlägsenhet. Han menar att hela Europa skulle haft det lättare att skaffa kolonier 

i Lappmarkerna än i Indien eller Västindien. Istället beror det på att inget folk kunnat 

leva där som inte lever som samerna gör.136 Meningen med att lyfta samernas andra si-

dor är för att visa hur, men framförallt att, det går att leva i Lappmarken och att naturen 

kan utnyttjas. 

Fortsättningsvis erkänner Högström: ”…at deße orter wid första åskådandet synas både 

obehaglige och för deras förmenta ofruktbarhet all inrättning otjenlige”.137 Han beskri-

ver vidare topografin: om bergen som människor föreställt sig vara förknippade med 

fasligheter, om sumpiga träsk och förtorkade björkar, om odugliga växter och torra slä-

tar, ”…den ena wilda marken öfwer den andra, liggande i sitt glömskos och förgäten-

hets mörker öde och obebodde.” Människor har därför sökt sig till andra orter för att slå 

sig ner. Han förnekar därför inte att Lappmarken kan uppfattas som hemsk men detta 

går återigen tillbaka till att man inte skaffat sig tillräcklig kunskap om naturen. Själv var 

Högström beredd att hålla med Olof Rudbeck d.ä. om att paradiset möjligen hade legat i 

Lappmarken.138 

Men han presenterar en motbild och beskriver landets fyndigheter, och hur landet skulle 

kunna odlas upp. Bland annat beskrivs alla växter, bär och örter som naturen själv upp-

fött utan mänsklig hand, och citerar, genom Schefferus, Rheen som skrev: ”som woro 

de i en Örtegård planterade”.139 Han skriver också om hur besynnerligt det är med de 

farliga bergen, trots att det inte finns några uppröjda vägar, så kan man ändå resa snabbt 

och säkert kring berg och fjäll under sommartid, så länge man har en kunnig ledsagare. 

Det finns nog ingen annan ort eller landskap där en kan ta sig fram så fort utan byggda 

vägar. På samma sätt har man god hjälp av sjöar och älvar som man kan resa på med 
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båt. Han skriver också om metallerna, och om hur samerna försöker dölja metallfynd, 

men påpekar också att det är få samer som har tid att leta efter metaller.140  

Det ökända och dagslånga mörkret vägs upp av att dagarna blir längre på sommaren. 

Den hårda vintern vägs upp av att lappmarken rymmer många djur som klarar vintern 

och går därför att jaga för mat och pälsar.141 Den enda sanna nackdelen med landsdelen 

verkar vara den horribla mängden med myggor. Men även här har Högström hittat Guds 

vishet. På platser där skogen är nerhuggen och ängarna upplogade är inte myggorna ett 

så stort problem. Därför har Högström dragit slutsatsen att: ”… de woro til straff mot 

de, som ej wilija rödja fina ängar och bruka op jorden.”142 Även om samerna hade kun-

skaper om Lappmarken som inget annat folk hade, så följde de ändå inte Guds vilja fullt 

ut och straffades därefter. Högström försökte visa att civiliseringsprojektet hade stöd av 

Gud. 

 I linje med detta ansåg han att samerna var både lyckliga och olyckliga över sitt lev-

nadssätt. Lyckliga för att de kunde leva som sina förfäder men olyckliga på grund av de-

ras: ”… flyktiga lefnad, obeqwämlige hyddor, samt slätta och owaraktiga boende.”143 

Det var inte faktumet att de levde i vildmarken som orsakade olycka utan det var hur de 

levde. När han avslutar kapitlet om deras hus och hemvisten skriver han: 

Jag finner mig altså icke warit i mit omdöme bedragen […] at de hafwa utwalt 

sådana wilda och af alla andra människor förskutne orter til deras angenämaste 

boningsplatser: finna mellan berg och stenar behageligare hemwister, än jorde-

riks Konungar uti deras präktiga Slott.144 

Bilden av den ädla vilden som har sitt slott i naturen används inte för att förespråka det 

enkla och naturnära livet, det enkla livet ansågs som sagt göra samerna olyckliga. Sa-

mernas bristfälliga levnad används istället för att visa på naturens potential, om samerna 

kunde leva behagligare än kungar borde nybyggarna åtminstone kunna uppnå detsamma 

med sina stugor. Högströms text visar hur beroende det koloniala projektet var av sa-

mernas kunskaper och samarbete. Både i termer av det praktiska som guider, malmför-

sel etc. och det mentala, att det verkligen gick att leva rikt i Lappmarken. 

                                                 
140 Högström, 1980 [1747], s. 26-27, 29 
141 Högström, 1980 [1747], s. 8, 32 
142 Högström, 1980 [1747], s. 30 
143 Högström, 1980 [1747], s. 114 
144 Högström, 1980 [1747], s. 115 
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Boende och näringar användes för att dra gränser mellan folk. Högström ansåg liksom 

Schefferus att finnar och samer en gång varit samma folk. De skilde sig först som folk 

när finnarna började ”… bygga sig ordentliga hus och bruka jorden.” Med andra ord var 

samerna den del av ett folk som ännu inte hade utvecklats.145 Samerna kan ha delat upp-

fattning om gränserna mellan folk och husbyggande men de ansåg såklart inte att de 

själva var outvecklade. Enligt Högström finns det en berättelse bland samerna om två 

syskon som hamnade i ett häftigt stormväder. Den ena sökte skydd och gömde sig under 

bråte. Han kom att bli svenskarnas stamfader och Gud förvandlade bråtet till ett hus. 

Men den andra som var frimodigare och som inte försökte fly undan stormen, blev 

stamfader för samerna.146 Berättelsen visar hur samerna kunde rättfärdiga sin livsstil och 

presentera motbilder till vad ”behärska naturen” innebar. Men för Högströms del kan 

berättelsen också användas för att visa att samerna hade accepterat svenskarnas närvaro 

och innehav av Lappmarken. 

Lite ironiskt men inte förvånande mötte även Högströms föreställningar om den goda 

naturen motstånd hos samerna. I kapitlet om samernas ursprung återberättar han en av 

samernas skapelseberättelser, den beskriver att när Gud skapade världen ville han att 

sjöarna skulle vara fulla av mjölk och träden vara gjorda av märg och att alla växter 

skulle bära bär. Men den onde la sig i vilket resulterade i den världen vi lever i. Hög-

ström frågade samerna varför de trodde att den ondas vilja präglade naturen, vilket sa-

merna inte kunde svara på, men ska ha sagt att eftersom att inte allt blev så gott så kan 

det inte ha blivit som Gud ville.147 Högströms optimism och representation av rummet 

ställdes mot samernas vardagliga praktik i rummet. 

Som jag har visat föreställde sig Högström att Gud hade skapat naturen med färdiga in-

tentioner för hur den skulle exploateras. De som hade lyft Lappmarkens problem hade 

inte tittat tillräckligt noga för att se hur Gud förväntade sig att naturen skulle utnyttjas. 

Lappmarken var ”… af människor förskutne, men ej af wår gode Skapare öfwer-

gifne.”148 Att landet inte redan var koloniserat berodde på att inga andra än samerna 

hade sett hur naturen skulle nyttjas, och svenskarna i sin tur var beroende av den här 

                                                 
145 Högström, 1980 [1747], s. 40, 42 
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kunskapen. Men samerna hade inte heller utnyttjat landets fulla potential, jorden var 

obrukad och metallerna var fortfarande under jord. Men det var inte till landets nackdel, 

tvärtom: 

 ”At et folk kan blifwa och trifwas utan at omgå med åkerredskap, utan at så 

och plantera, utan at wäfwa och spinna, brygga och baka, utan at hafwa hus 

och ständig hemwist, deruppå hawfe wi exempel uti Lapparna.”149 

Att samerna trots sina brister kunde leva och trivas i naturen var ett tecken på att Lapp-

marken var ett utomstående land som Gud förlänat med fantastiska egenskaper. Samer-

nas största brister verkar var att de inte reste beständiga hus, lämnade marken obrukad 

och saknade kunskaper i flera olika hantverk.  

Samernas arbete 

Samernas arbete illustrerade både landskapets möjligheter och samernas svagheter. 

Högström hyllar på flera sätt samernas näringar, som deras behändiga båtar, fyndiga 

slöjder och goda näringar.150 Han imponeras av det ”oskyldigaste näringsmedlet”, bo-

skapsskötseln. Renen var nämligen ett särskilt förträffligt djur och ett resultat av Guds 

vishet. Lappmarkens vinter gjorde det omöjligt att bärga hö eller foder men naturen 

hade gett samerna ett djur som klarade av att hitta sin egen föda under snön. De behöver 

överlag inte så mycket skötsel och samerna får dessutom både kläder och mat från re-

nen. De kunde också tjäna pengar på renarna genom att ta hand om malmförseln eller 

skjutsa borgerskapet runt marknadstider. Renarna var samernas källa till välstånd och 

välmående och Högström hävdade att samerna förknippade ägandet av stora landområ-

den med fattigdom.151  

Även om Högström uppskattade renarna kunde de inte ersätta jordbruket. En rikedom 

av endast renar menade han var vansklig och skrev att det var vanligt att en same med 

uppemot tusen renar på kort tid kunde finna sig med endast ett tiotal. Renarna var ut-

satta för rovdjur, sjukdomar och var känsliga inför klimatet (ifråga om renlav). Det 

fanns också en risk att renarna rymde. I samma termer diskuterar Högström jakten, Gud 

                                                 
149 Högström, 1980 [1747], s. 78 
150 Högström, 1980 [1747], ”Om Lapparnas närings medel.”, ”Om Lapparnas hus och hemwisten, samt 

kör- och båtredskap.”, och i viss mån även ”Om Lapparnas snillegåfwor och wetenskaper.” 
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hade tänkt att människan bara skulle leva på jakt till dess att hon lyckats odla upp jor-

den. Jordbruket var den optimala näringen eftersom att den bevarade det samlade arbe-

tet över generationerna. Om en fattig ägnade sig åt jakt istället för att odla upp marken, 

skulle de nästföljande fattiga aldrig kunna ha den ringaste nytta av sin företrädares ar-

bete.152  

Väl inne på nybyggarna beklagade sig Högström över att många nybyggare levde fattigt 

och att lappmarksprivilegierna inte hade haft den effekt som man hoppats på. Detta me-

nade han berodde dels på att det var svårt att veta vilka orter som bäst lämpade sig för 

jordbruk och att nybyggarna själva ofta prioriterade orter på andra grunder än klimat 

och jord, som närhet till byar. Dels berodde det på att många nybyggare ägnade sig åt 

andra näringar än att odla. Om nybyggarna började lägga sitt arbete på att odla på rätt 

plats är han säker på att det skulle visa sig förmånligt för såväl nybyggaren och dennes 

efterkommande.153 Den skarpa uppdelningen av näringarna hos Högström har Sörlin 

tillskrivit fysikoteologin. Varje människa och område kom med inneboende anlag, dessa 

skulle nyttjas på bästa sätt, inte enbart för rikets nytta utan som en del i skapelseplanen, 

det vill säga att människor skulle bo överallt och leva ett bra liv.154  

Men vad var egentligen ett bra liv? Som vi har sett tidigare så ansågs samernas näringar 

vara uppskattade om än inte fullt utvecklade och deras livsföring närmast självskadlig. 

Det är klart att även om Högström som Sörlin beskrev det förespråkade en ”mångfald” 

var det en hierarkisk sådan där samerna dess näringar placerades på botten. Samhället 

skulle primärt byggas på jordbruk. Samernas näringar representerade närmast en utveckl-

ingsfas och samerna framstod därmed som outvecklade, men de kunde dock utvecklas. 

Utöver svenska och finska nybyggare hade han även sett en del samer slå sig ner, byggt 

hus och börjat odla, och därför ansåg han att alla samer skulle kunna följa deras exempel. 

Han ansåg också att det var omotiverat att säga att samerna är oskickliga, tvärtom hade 

de förmågan att ta till sig av nya arbetsmoment och hantverk om de bara fick chansen att 

lära sig. Men det fanns vissa drag som Högström hade observerat hos samerna, särskilt 

fjällsamerna, som hade styva ryggar och var ”…ond djur och late bukar.” De flesta samer 
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valde bort arbete och låg hellre och sov hela dagen och det var först när de hamnade i 

fattigdom som Högström menade att de ryckte upp sig och började arbeta.155  

Högström berättar inte vad han tror ligger bakom den här genomgående latheten hos sa-

merna, men genom att titta på den forskning som bedrevs om olika människorasers egen-

skaper vid den här tiden kan ge oss viss insyn. Linné hade tillexempel året innan släppt 

Fauna Svecica (1746) där folken som levde inom det svenska riket indelades. Med ut-

gångspunkt i den rasbiologi som introducerats i Systema naturae (1735) ansåg Linné att 

det gick att finna fyra olika ”varieteter” av den europeiska rasen ”Europaeus” inom det 

svenska rikets gränser. Dessa var göter, finnar, lappar och ”varianter” (blandningar, im-

migranter etc.). Gunnar Broberg skriver att varieteter var ett sätt för Linné att undvika att 

dela upp människan i flera tusen arter och därmed stiga bort från monogenismen. Varie-

teter som observerades kunde vara konstanta och förklaras religiöst, eller tillfälliga och 

förklaras genom seder, uppväxt eller klimat.156 Med tanke på Högström inställning till 

lappmarkerna och dess natur är det rätt säkert att han inte trodde att klimatet låg bakom 

samernas brister. Rimligare är att han som de tidigare författarna la det på deras livsstil, 

som redan var dåligt för samen på flera sätt. Att vända samerna till odling skulle därför 

göra dem arbetsföra. Det är möjligt att Högström såg slöheten som en konstant varietet, 

men det viktigaste att ta vara på här är att han såg bristerna som en del av samerna och 

inte naturen. 

Kapitlet om nybyggarna och för den delen också boken avrundas med att Högström 

sammanfattar sin vision och skriver att de samer som inte vill bli bönder ändå skulle 

kunna fortsätta att leva som de gör med fiske och jakt, samt ha tillgång till ved och ren-

lav. Även om hela Lappmarken blev uppodlad skulle samerna få mycket rum, särskilt 

vissa tider om året. Skulle det med tiden visa sig att flera bergverk startades så skulle sa-

men och bergsmannen kunna ha goda och ömsesidigt nyttiga affärer.157 Idén om att sa-

mernas och böndernas näringar kunde koexistera verkar i högre grad spegla lappmarks-

plakatets ideal än den stränga näringsuppdelningen som Sörlin beskrev, särskilt ifråga 

om rumsbundenhet. Troligen har Högströms ställts inför den påträngande frågan: ”Tänk 

om samerna inte vill?” För tidigare när Högström diskuterar nybyggarnas usla ställning 
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skriver han att han har mött samer ”…som förebrått mig Nybyggarnas lefwerne, som 

likwäl skulle hetas wara mera uplyste än de.”158 Samerna hade sett nybyggarnas prestat-

ioner och levnadsstandard och var inte imponerade, och det skulle troligen vara svårt att 

övertyga dessa om jordbrukets fördelar, åtminstone till en början.  

Högström visade ett stort intresse för samernas näringar inte minst för att visa på hur 

Lappmarkens resurser kunde nyttjas, men han ansåg också att samernas inte utnyttjat re-

surserna fullt ut och såg samernas näringar som mindre viktiga än jordbruket. Samerna 

hade förmågorna som krävdes för att driva jordbruk, men var samtidigt av en lat natur 

och var svårövertygade. Även om samerna kunde ta till sig jordbruket var det klart att 

samerna förväntades stå för särskilda näringar.  

Stumma gudar 

Hur förhöll sig Högström till de naturväsen som sades befläcka Guds natur? Av de tidi-

gare avsnitten att döma kan vi nog redan nu ana några resultat, det vill säga att dessa va-

relser inte var av naturen. Oja har betonat att magiska väsen under slutet av 1600-talet 

separerades från naturen, och som jag skrev i teoridelen var utflyttning av andarna ur 

naturen ett centralt drag i naturens död.159 Efter att ha behandlat avguderi och trolldom 

skrev även Högström att han med säkerhet gett tillräckligt med bevis i förra kapitlet att 

samerna varit hedningar som dyrkade stumma avgudar.160 Att han hade visat att de var 

hedningar betvivlar nog ingen, men hur stumma var egentligen dessa avgudar? Fanns 

det äntligen fog för att kunna andas ut i de mörka skogarna?  

Högström behandlar magiska väsen i två av bokens kapitel, första gången i samband 

med samernas ursprung och diskussionen liknar den som fördes av Schefferus. När sa-

merna och finnarna hade varit ett folk menade Högström att de hade kallats finnar, fen-

nar, eller fanner, och i äldre tid: himantopodes, pygméer, cykloper, kynokephalier, bu-

sier eller annat. I fotnoterna förklarar Högström varför det samisk-finska folket blivit 

bärare av olika mytologiska epitet:  
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- Himantopodes: ”Krokfotade, antingen för deras skobonad, eller deras fötters 

ställning, då de åka på sina skidben, etc.” 

- Pygméer: ”För deras merendels långa och korta statur.” 

- Cykloper: ”Med et öga i pannan; emedan man, då de kommo fram i deras rätta 

winterhabitat, ej kunde se mera bart på dem, än en liten öpning fram i ansigtet. 

Se Schef. Lapp. pag. 209.” 

- Kynokephalier: ”Som, efter de gamlas berättelser, ej allenast hade hundhufwu-

den, utan och et tungomål, som kom närmare skälla än tala. Hwilken wilfarelse 

hos de gamla utlänningar ej är underlig, när man i wår tid hört Swenskt folk 

wara af den tankan, man kunde ej tala Lapska, innan man tillförene lärt sig 

skälla, etc.”161 

Sammanfattningsvis skriver han att samerna är ett av många folk som fått utstå öknamn 

på grund av sin klädebonad eller andra omständigheter som i efterhand har kunnat skri-

vas av som fabler.162 Även om han motbevisar rykten om att samerna skulle ha varit de 

facto monster så har han inte dementerat utan tvärtom cementerat samerna och varelser-

nas relation. De mytologiska varelserna, verkliga eller inte, kom med negativa associat-

ioner som fördes över på samerna. Varelserna förmänskligades men vad hände med de-

ras påstådda handlingar, deras natur? Forskare som Jakob Fredrik Neikter gjorde en lik-

nande koppling fast mellan troll och samer menade att även om troll var människor så 

var berättelserna om deras kidnappningar och människoätande sanna.163 Högström yttrar 

sig inte om detta, kanske medvetet. Vad vi vet är att han fokuserade på att angripa just 

de kroppsliga deformationerna, men varför? 

Skälet är att kroppsliga deformationer eller variationer hos människor ofta förklarades 

genom klimatet, vilket Högström inte helt överraskande motsatte sig. Ett bra exempel är 

samernas längd som hade lett till att de förknippades med pygméer och dvärgar. Han 

höll inte med om att samerna var ett särskilt kort folk. Han skriver att det finns korta 

och långa som hos vilket folk som helst: ”… warandes mäste delen til wäxten medel-

måttige, doch jemväl i somliga Lapmarker nog många, som hafwa en laglig karls fulla 

längd til tre alnar och der öfwer.” Anledning till att många av dem uppfattas som små 
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162 Högström, 1980 [1747], s. 55 
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tror Högström kommer att de inte har klackar på skorna.164  Därför ansåg han att det inte 

gick att säga ”… de af naturen hafwa fått någon wanskapelig och disproportionerlig 

skapnad, som en del hos dem tyckas hafwa anmärkt, hwilka mer torde hafwa dömt af 

kläderna än kroppen.”165 Så även om han återigen försöker motarbeta rykten om sa-

merna är syftet att visa att Lappmarken inte var ett hem för ”naturens wanskapligheter”.  

Kapitlet om samernas gudar börjar med en försäkran att alla svenska lappmarker nu 

mera bekänna sig det kristna namnet men att det trots det fortfarande går att hitta många 

orter där villfarelse, vidskepelse och avguderi råder. Många säger sig vara kristna men 

fortsätter att bruka hedniska seder och avguderi i det fördolda. Skälet ska vara att de hål-

ler tiden före kristendomen som en bättre och lyckligare, samt att deras förfäder var ri-

kare och mera välmående. Högström skriver att han har träffat samer som tror att deras 

konster och vidskepelser har förfallit, vilket har lett till fattigdom och olycka.166 En tyd-

lig skillnad från de tidigare författarna är att vildmarkens betydelse för vidskepelserna är 

obefintlig, vilket inte överraskar. Istället betonas vana, tradition och kanske även despe-

ration. Som vi har sett hos tidigare författare uppfattade samerna en stagnation, som 

både var ekonomisk och kulturell, och som hade ett tydligt samband med svenskarnas 

närvaro. 

Högström har en kritisk inställning till samernas avgudar och trolldom. Han tolkar sa-

mernas avgudar i första hand som ett resultat av okunskap om Gud. Det går att se i hur 

han beskriver samernas religion som en uppdelning mellan ett gott och allsmäktigt vä-

sende och dennes onda motpart. Men sen har samerna som hedniska folk lagt till flera 

andra gudar som egentligen, trots att dessa bara är olika aspekter av Skaparen. Det finns 

också en gudason med mänsklig mor, fast något vildare än hur Jesus brukar framstäl-

las.167 På det sättet är det en förmildrande och inte lika demoniserande beskrivning av 

samernas religion om än fortfarande felaktig. Han fortsätter att skriva att samerna också 

föreställde sig en sorts halvgudar som sades regera i delar av himmeln, jorden och un-

derjorden. Den första av dessa är Jaluoherra som vi hört om tidigare hos Schefferus och 

Rheen. Högström är inne på samma linje att Jaluoherra är en form av hednisk förståelse 
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av Kristifödelse. Den andra är Ruotta och hålls som ett väsen av både gott och ont, men 

av namnet att döma tror han att myten kan ha sitt ursprung i samernas forna drottar (se 

likheten mellan Druetta och drotta).168 Som vi har sett tidigare rationaliseras dessa väsen 

bort genom att de förklaras som förvanskade historia och religiösa missuppfattningar. 

Mystiska naturväsen 

Men ifråga om avguderi lägger Högström mest tid på att utforska sejterna. När han först 

kom till Lappmarken tvivlade han på att det fortfarande skulle finnas människor som 

dyrkade stockar och stenar, tills han med egna ögon fick se sådana ”styggelser”. Han 

förstod att samerna höll dem som en sorts landsgudar och själv liknade han dem vid 

skogsrå och den romerska guden Diana. Annars upprepar han mycket det som vi redan 

hört, som att de gick att hitta vid platser som bergsändar, träskuddar, forsholmar och 

andra helgade orter. Ingen vet vem som rest upp dessa stenar, samerna ska ha hävdat att 

de stått där sen skapelsen, en del samer tror också att dessa i äldre tid hade liv och 

kunde gå. Han har inte sett någon sejte som är lik varken människa eller djur, utan de 

har den skepnad som naturen har gett dem. Han skriver också att det händer att samer 

själva förstört varandras helgedomar, vilket han troligen gör för att visa på kristendo-

mens intåg och sejternas vacklande krafter. 169 

För trots all skepsis hos Högström visar sejterna hur det fortfarande fanns en osäkerhet 

kring det övernaturliga hos tidens lärda. De hade påtagliga krafter vilket Högström 

skildrar genom flera vittnesmål från såväl samer som nybyggare, här är ett exempel från 

en nybyggare:  

En stor myckenhet af sådana finnes i en del Lapmarker, ändock man har swårt 

före at få se dem, emedan ej gärna någon Lapp åtager sig at följa någon dit, af 

fruktan dem torde wederfaras något ondt: som de blifwit angripne til lif och 

helsa, som deße ställen welat ohelga eller förstöra. Jag wet och en wiß nybyg-

gare, som igenom det han driftade angripa och förderfwa en hop sådana stenar, 

berättat sig mistat sin helsa och krafter.170 

Att samerna inte ville visa var sejterna fanns berodde snarare på repressalier från kyrkan 

än gudarna, mer om det längre fram. Han hade också exempel på kraftlösa sejter som 

samerna som sagt själva förstörde emellanåt. Det finns en berättelse om en same i Luleå 
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lappmark som bad grannskapets sejte att bota och stoppa en sjukdom som spred sig 

bland renarna. Efter att ha bett och offrat utan att ha fått någon hjälp så ska samen kom-

mit med ett ultimatum, om sejten ville fortsätta bli dyrkad och ärad som en gud så måste 

han stilla sjukdomen inom en viss tid, annars skulle han bli bränd och utrotad som en 

bedragare. Tiden gick och renarna blev inte bättre, varpå samen gjorde som han lovat 

och brände ner den. När grannarna upptäckte detta blev de först förbannade men när sa-

men förklarade allt som hänt och sagt:  

… at om han warit den rätta Guden, som gjort himmel och jord med alt hwad 

derutti finnes, så sade han wäl kunnat borttaga sjukdomen och alltid friat sig 

för elds förtäring, hwarmed the uti ondska församlade Lapmän blefwo stillade, 

samt låto sig åtnöja med hwad som sked twar.171 

Om den första berättelsen visade hur farliga sejterna kunde vara visar den här deras be-

drägliga sida. Det är också viktigt för Högström att visa hur samerna själva kunde ge-

nomskåda bedrägerier och var mottagliga för kristna idéer, vilket reflekteras i samens 

missionärslika resonemang som övertygar grannarna. Samtidigt är det tydligt att det är 

Högströms egna röst som hörs genom samen.  

Om det finns någon sanningshalt i berättelsen så hade troligtvis samen övergett sin 

gamla uppfattning av rummet. Relationen mellan samen och sejte präglades av jämlik-

het och ömsesidighet. Samen förväntades lämna offer och respektera den heliga platsen 

i utbyte mot framgång i sin näring. Om någon part bröt överenskommelsen kunde den 

bestraffas. En sejte som ansågs vara ineffektiv kunde överges till förmån för en annan. 

På det sättet fanns det inom samernas kosmologi en logik i att exempelvis byta ut sejte 

mot kristendomens Gud utan att för den sakens skull ändra föreställningsvärld. Detta 

förutsatte såklart att samen i exemplet trodde att Gud var mäktigare än sejte.172 

Samerna värderade sejternas kraft kvantitativt efter hur många som dyrkade och offrade 

till den. Det borde rimligen betyda, skrev Högström, att om man övergav att offra till 

sejterna förlorade de med tiden kraft. Från sådana maktlösa gudar fanns inget att 

frukta.173 Konverteringen av samerna kunde därför sägas leda till att stoppa kontakterna 

med naturväsen, men också undanröja dess närvaro i naturen. Men han var osäker över 

exakt vilka krafter sejterna hade, mer än att de kunde göra både gott och ont. Som den 

                                                 
171 Högström, 1980 [1747], s. 197-198 
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tidigare berättelsen skildrade kunde den skada inkräktare och vid ett annat tillfälle ska 

Högström fått höra en sames egen berättelse om när denne ovetandes gick för nära en 

sejte. När samen blev varse detta har han försökt blidka guden med offer men till ingen 

nytta. Sejten skickade samma natt vargar efter samens renar. Så Högström antog att den 

också kunde utöva sitt inflytande över djuren. Till deras goda krafter återberättar han 

hur en ”trowärdig nybyggare” ska ha sett en same offra delar av en tjäder till en av sejte 

och frågat varför han gjorde så. Samen svarade att det skulle leda till nya fåglar som han 

skulle få skjuta.174 

Den här lilla berättelsen rymmer två intressanta aspekter. Till att börja med varför har 

Högström vänt sig till en nybyggare för att få förklarat för sig om sejtens grundläggande 

funktion, många samer kunde ha berättat det. En förklaring kan ha varit konsekvenserna 

av förföljelsen emot oskadlig magi under slutet av 1600-talet och under 1700-talets 

första hälft, vilket också hade drabbat samerna och deras sejter. Westman Kuhmunen 

skildrar exempelvis hur det fanns präster som förstörde samernas heliga platser och det 

även funnits ett fall då samen Lars Nilsson avrättades 1693 för att ha brukat trumma och 

träsejte175 Högström skriver själv att sen Guds heliga ord börjat spridas bland dem, så 

har de kommit i oordning med sina konster, vilket har gjort det svårare att förstå sam-

manhanget för deras avgudatjänster. De som höll fast vid sin religion vägrade berätta, 

och de som tagit till sig av kristendomen men som ännu tycks hålla fast vid vissa seder 

har antingen tigit eller bortförklarat det.176 Det framgår tydligt att samernas tysta mot-

stånd försvårade Högströms försök att närma sig avguderiet och att samernas ovilja att 

leda Högström till sejter var av rädsla för repressalier från kyrkan och inte gudarna. 

Nybyggarna och samerna 

Den andra intressanta aspekten av berättelsen är mötet mellan nybyggare och same. 

Vittnesmålet ovan visar att oavsett intentioner fanns det ett intresse hos nybyggaren att 

förstå samernas religion men inte minst deras uppfattning om rum. Högström skriver att 

han sett nybyggare som har varit så bildade att de kunde läsa, som ägde en bibel och 

flera andra andliga böcker, som ändå genom umgänget med samer böjt sig inför flera av 

                                                 
174 Högström, 1980 [1747], s. 183-184 
175 Oja, 1999, s. 286-287 
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deras vidskepelser som ”… de brukat utan eftertanka och blott af en wana samt naturlig 

räddhoga för landets helgedomar…” Han har till och med mött nybyggare som brukat 

flera konster och i den meningen varit i sämre tillstånd än samerna. Det finns ett exem-

pel med en samisk hustru som förhäxat sin fars renar. Samerna som Högström talat med 

menar att den sortens ”trollpackor” lärt sina konster från svenskarna, varav Högström 

beklagar sig över sådana nybyggare.177 Som Fur beskrev tidigare har det länge funnits 

fokus på hur koloniala möten ensidigt påverkat och format det koloniala subjektet, men 

Högström kommenterar flera gånger just hur nybyggarna påverkades och anpassade sig 

efter samernas rum. Detta är en kritik av nybyggarna som inte uppfyller sin roll i rum-

met, de ska bidra till civilisering och kolonisering, absolut inte det motsatta. 

Men varför var nybyggarna, i den grad som Högström beskriver det, så mottagliga för 

samernas rumsuppfattning? Borde inte den kristligt påläste förkastat samernas avguda-

dyrkan? Jag tror det finns två anledningar. Till att börja med var Sejte på flera sätt lik 

det för nybyggarna kända skogsrået, båda fungerade som en sorts ägare eller ”rådare” 

över ett särskilt område i naturen. Dessa var särskilt viktiga för jägare och för att inte 

råka i konflikt med dessa väsen upprättades kontakter genom offer. Sättet som de up-

penbarade sig på var också liknande, båda ansågs kunna ta både mänskliga och djuriska 

skepnader.178 Som vi har sett gjorde även flera av prästerna den jämförelsen. Därför 

borde det ha varit ganska lätt för nybyggarna att förstå och ta del av samernas rumsupp-

fattning. Så när Högström skriver att nybyggarna var rädda för helgedomar kan det lika 

gärna ha handlat om respekt för eller faktiskt nyttjande av sejterna.  

Den andra anledningen hade med nybyggarnas ekonomiska ställning att göra. Många av 

nybyggarna levde på jakt och Högström vittnar om att det ledde till stor fattigdom, ef-

tersom att de inte framställde varor som kunde bytas med samerna. Högström lovordar 

nybyggarna för att de inte svälter ihjäl, men vad han egentligen berömmer är landets ri-

kedom som kunde hålla även den fattige ”wäl och nögde”.179 Men vad är det egentligen 

som Högström menar med fattigdom? Nybyggarna gick inte hungriga och levde väl och 

nöjda skrev han själv. Med fattig syftade han på att de inte förädlade naturen, att de fo-

kuserade på bruksvaror och inte ackumulerade kapital. Högström ansåg dessutom att 
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178 Hultkrantz, 1961, s. 7-8, 34 
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människor skulle hålla sig till den näring de var bäst på för att sålunda maximera nytto-

faktorn, nybyggare skulle odla gick därför emot sin natur. Högström menade att många 

av nybyggarna, oavsett om de var svenskar, finnar eller tyskar tog efter samernas natur, 

och blev därför lika misstänksamma, snåla, lata och egennyttiga som samerna.180 

Det var svårt att leva i Lappmarken och det är inte överraskande att nybyggarna skulle 

söka vägledning hos de som klarade det bäst. Många av dessa kom att strunta i lapp-

marksplakatets uppmaningar och istället valt eller tvingats försörja sig på samma sätt 

som många samer, det vill säga genom jakt. I vilken utsträckning som nybyggarna tog 

efter samerna är svårt att säga men att de förstod att det nya rummet kom med vissa 

rumsliga regler är klart. Särskilt mottagliga borde de ha varit för koncept som hade lik-

nande motsvarigheter i den egna föreställningsvärlden. Det var alltså inte bara att ta ef-

ter en näring utan kunskapen kom framförallt genom föreställningar om rummet.  

Sammanfattning 

Högströms text syftar till att höja Lappmarkernas anseende, med särskilt fokus på lands-

delens ekonomiska fördelar. Detta är känt sen tidigare, men jag har inte hittat någon text 

som diskuterat hur samerna används för detta syfte. Många av samernas kunskaper men 

även brister används på olika sätt för att visa hur god Lappmarkens natur är och hur pas-

sande området skulle vara för kolonisering. På samma sätt som tidigare beskrivs sa-

merna något motsägelsefullt som lata, men Högström tror samtidigt att de skulle kunna 

ta till sig alla former av arbete, det finns i den meningen varken kroppsliga eller klimat-

mässiga begräsningar. 

Det finns hos Högström ett väldigt aktivt ställningstagande emot naturväsen vilket besk-

rivs redan i introduktionen. Han fokuserar särskilt på att motbevisa varelser som är 

kopplade till kroppsliga deformationer som kan uppfattas ha med klimatet att göra, och 

även samernas gudar ses som stumma. Det mest prominenta hotet utgörs av sejterna. 

Det intressanta med Högströms beskrivning av sejterna är att vi kan se hans vilja att 

framställa hela naturen som produktiv vilket samtidigt infaller med kommentarer om det 
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dominerande naturväsendenas vacklande styrka. Det skulle kunna ses som ett försök på-

börja den process av seperation som Merchant beskrivit. 

Samtidigt präglas Högströms text stundvis av motsägelser, hans insamlade vittnesmål 

om sejternas krafter ger inte intrycket av deras styrka skulle vara vacklande. Tvärtom 

beskriver han svenska nybyggare som vände sig till vidskepelser som kunde vara värre 

än samernas. Samtidigt måste man ändå poängtera att Högström fick rätt tillslut, både 

till Lappmarkens naturs värde och sejternas avlägsnande från naturen.  
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Slutsatser 

I inledningen till Nasafjäll: Ett norrländskt silververks historia (1923) skildrar författa-

ren Janrik Bromé sin egna resa genom Lappmarkerna upp till ruinerna av det gamla sil-

ververket. Under denna Odyssé för Bromé läsaren tillbaka i tiden genom att återge be-

rättelserna bakom många av platserna han passerar. Han citerar tidigare Lappmarks-

skildrare för att visa hur han och i sin tur läsaren följer i deras fotspår. Bland dessa fin-

ner vi citat från Tornæus om de hemska bergen och skräckinjagande fjällen som Bromé 

håller som tidstypiska, men ett märkligt undantag säger han finns hos Per Högström 

som ”… visar sig ha en öppen och klar blick för fjällnaturens skönhet, som han i entusi-

astiska ordalag lovprisar.”181 Förhoppningsvis har jag visat att det inte var ”fjällnaturens 

skönhet” han beundrade och skillnaden mellan Högström och de andra författarnas före-

ställningar gick djupare än till estetiska omdömen. I den här studien har jag försökt be-

svara två frågeställningar: 

1. Hur skildrade svenskarna naturen i Lappmarkerna, och hur förhöll det sig till sy-

nen på naturväsen? 

2. Hur förhåller sig förändringarna i synen på vildmarken till de förändringar som 

naturen och magin genomgick i stort under 1600- och 1700-talet? 

I Lapponia och prästrelationerna beskrivs naturen för det mesta med förakt. Lappmar-

ken var fysiskt påfrestande, allt ifrån klimat, till de långa avstånden och den ogenom-

trängliga terrängen. Den saknade också i de flesta avseende potential att bli bättre, med 

undantag av några få områden så gick det inte att kultivera jorden. De få tillfällen det 

fanns hopp rörde det sig om potentiella malmupptäckter, vilket kan förstås utifrån tidens 

faktiskt religiösa och ekonomiska trånande efter metaller. I övrigt beskrivs naturen utef-

ter de näringar som redan finns i Lappmarkerna, vilket inom ramarna för kolonialism 

kan ses som ett sätt att kartlägga landets tillgångar. Vildmarken slutade dock inte vid re-

surserna utan sades också påverka människorna. Jag menar därför att Sörlins skildring 

om de förmoderna uppfattningarna om Lappmarkerna blir något ensidiga och missar 

inte bara diskutera samernas roll och demoniseringen beskriven av Burnett Andersson, 
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utan missar också att diskutera hur det parallellt till framtidslandet fanns bilder av ett 

land vars natur hade direkt depraverande effekter.182  

Naturen i Lappmarken sades ha format samerna ur två hänseenden, för det första sades 

vildmarken ha gjort samerna vidskepliga. Det förklarades ofta genom deras isolering 

och avstånd till andra människor, särskilt ifrån präster som saknade insyn eller medel att 

hindra samerna att genomföra sitt avguderi. Men Schefferus förklarade det också genom 

deras näring, som jägare var de mer benägna till vidskepelser. Att sejterna tar stor plats i 

texterna går inte ut på att motbevisa deras existens utan ligger mer i linje till förföljelse 

av den oskadliga magin som beskrivits av Oja.183 Att de ännu inte behövt utstå den kri-

tiska granskning som andra samiska väsen fick utstå kan bero på att det fortfarande inte 

fanns ett tillräckligt starkt incitament att separera dem från den obrukbara och onyttiga 

naturen. 

För det andra hade den gjort dem ovilliga eller oförmögna till arbete. Deras fria livsstil 

sades också vara ett skäl, som i sin tur kopplades till vana. Den vildmarken kom sålunda 

att associeras med en förödande frihet. Landskapet speglade sig i samerna och samerna i 

landskapet. Vildmarken var inte bearbetad eftersom att samerna var orkeslösa och sa-

merna arbetade inte eftersom att de levde i vildmarken. Både samerna och Lappmar-

kerna saknade potential.  

Som vi har sett skiljde sig Högström i stor utsträckning från sina föregångare, något 

som senare forskare och han själv uppmärksammar. Till att börja med upphöjde Hög-

ström Lappmarkernas natur, inte minst utifrån dess potential genom odlingen, Linnés 

inflytande är tydligt. Samerna kom att få rollen dels som en kunskapskälla om landets 

egenskaper men också som ett levande exempel på att det gick att leva i Lappmarken. 

Därför var det viktigt att också motarbeta rykten om samernas monsterlika natur. Sa-

mernas näringar hyllades samtidigt som de var hierarkiskt underlägsna odlingen. Sa-

merna hade dock potentialen att ta till sig odlingen men det försvårades av deras ovilja 

efter att bevittnat nybyggarnas misslyckande, samt deras enligt Högström naturliga lat-

het.  
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Vi ser likheter med de andra författarna i att många väsen utanför sejterna kunde bort-

förklaras som missuppfattningar eller okunskap, precis som Oja visat.184 Sejterna ansågs 

ha en verklig kraft men den var enligt Högström vacklande sen kristendomens ankomst. 

Sättet som Högström kombinerade religiös övertygelse med sin roll som naturalhistori-

ker visar som Fors skriver att det inte är särskilt relevant att tala om motsättningar mel-

lan religion-vetenskap, utan istället se hur de båda används för att etablera kontroll över 

naturen.185 

Högströms text är i linje med många av tidens förändrade syn på naturen och magin. Att 

han använder sig av ett kvinnligt bildspråk när han liknar sejterna vid skogsrån och Di-

ana, betonar dess vacklande kraft och presenterar hur människan bör söka Guds vishet i 

naturen är symptomatiskt för övergången från den moderliga och organiska världsbilden 

till förmån för den mekaniska.186 Jag misstänker dock att några av de viktigaste föränd-

ringarna kopplade till naturväsendenas separation från naturen, de rörande gruvnä-

ringen, skedde väl innan de första gruvorna öppnade upp i Lappmarkerna.  

Men det finns ett samband mellan en vilja att bruka naturen och förflyttningen av natur-

väsen från sagda natur. Tyvärr har jag inte sett rörelsen mellan det inre och det yttre 

som jag förväntade mig. Jag har knappt funnit något alls av det som Castle beskrev som 

”the ghostifying of mental space” vilket kan ha berott på att mitt källmaterial varit för 

tidigt. Istället verkar rörelsen i flera fall gått från den yttre naturen till den yttre kroppen 

(samens kropp). I ett uppföljande arbete hade det varit intressant att vidare utforska den 

punkten. 

En oväntade upptäckt var Högströms kritik av nybyggarna som misslyckats med sin roll 

i Lappmarken, nämligen att kolonisera och civilisera. Istället sades de ha fallit för sa-

mernas vidskepelser, och kanske till och med gått så långt som att ha dyrkat samernas 

sejter, eller hängett sig till värre vidskepelser. Misslyckandet låg i deras val av näring, 

nämligen att de höll sig från odling. Samtidigt var det som sagt inte lätt att odla i Lapp-

marken, det är därför inte överraskande att nybyggarna fick hitta andra sätt att livnära 

sig på. Det var därför inte möjligt att upprätthålla strikta skillnader mellan samers och 
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nybyggares näringar. Nybyggarna fick därför anpassa sig efter samernas rum, kanske är 

det inte orimligt att säga att nybyggarna även upprätthöll balansen mellan den kristna 

läran och vildmarkens vidskepelser med hjälp av den samiska rums- och tidsuppfattning 

som Rydving beskrivit.187  

Stycket exemplifierar hur representationernas rum (i det här fallet Högströms optimist-

iska naturlära) försöker etablera dominans och styra innehållet (rensa bort naturväsen, 

upphöja naturen) men vars makt inte är total och måste anpassa sig efter rumsliga prak-

tiker (nybyggarnas föredragna näring) och rummets representationer (den mening ny-

byggarna skapade genom ”vidskepelsen”). 

Det här kommer tillbaka när man jämför Schefferus och prästrelationerna med Hög-

ström. Schefferus representation framställer Lappmarken som en degenererad plats, 

utan framtid och med ett folk som inte är mycket bättre, medan den andra lyfter fram ett 

land som liknas vid paradiset samt en vision om en fullt uppodlad/koloniserad Lapp-

mark. Även om dessa konstruktioner är tillsynes helt olika finner man en avgörande lik-

het, nämligen avsmaken för den onyttiga och obearbetade naturen, vildmarken. 

Framtida forskning 

För framtida har jag under min forskning identifierat tre fält som kan vara av särskilt in-

tresse. Det skulle kunna finnas en poäng med (1) utvidga den här studien till att omfatta 

en längre tidsperiod och ett större område för att kunna följa hur naturväsen separerades 

från naturen. Jag hade gärna sett en studie som testade Castles teori om det ”hemsökta 

sinnet” och som ur ett längre tidsperspektiv kunde visa på rörelserna av det övernatur-

liga från den yttre till den inre världen. 

Under arbetet av den här uppsatsen hittade jag även mycket källmaterial som kopplade 

deformerade varelser till samerna. Det finns en del skrivit om det här, samtidigt hittade 

inte jag någon (2) studie som samlar och utforskar beskrivningarna av samernas kropps-

ligt monstruösa sida. Det hade också varit intressant att få veta mer om (3) hur kunskap 

om naturväsen och magi rört sig mellan samer och nybyggare. Detta är väldigt svårt att 
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utforska på grund av det begränsade källmaterialet, men om inte annat kan Högströms 

kapitel åtminstone fungera som en möjlig ingång.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka den svenska konstruktionen av Lappmarken under 

1600- och 1700-talet, med särskild hänsyn till beskrivningarna av naturen och överna-

turliga väsen. Synen på naturväsen är värd all uppmärksamhet eftersom att de var en fö-

reteelse som dåtidens folk kopplade till grundläggande delar av livet och hur världen var 

beskaffad. Studien undersöker hur naturen och naturväsen skildrades i Lappmarken och 

hur beskrivningarna relaterade till förändringar i synen på naturen och naturväsen i 

stort. 

Källmaterialet är huvudsakligen från präster som var aktiva i Lappmarken under den här 

perioden. Materialet har delats upp i två grupper för att följa utvecklingen, den ena inne-

håller Johannes Schefferus Lapponia (1673) och de så kallade prästrelationerna, den 

andra innehåller Pehr Högströms Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande lapp-

marker (1747). Studien använder sig bland annat av resonemang från Carolyn Mer-

chants Naturens död (1994) och Henri Lefebvres The Production of Space (1991). 

Studien visar att de tidiga författarna hade en mycket negativ inställning till lappmar-

kerna och dess natur. Området uppfattades som en oproduktiv vildmark, och samerna 

användes som exempel på Lappmarkens depraverande natur. När Högström närmar sig, 

ämnet är situationen omvänd, han trodde att Gud hade skapat naturen och att Lappmar-

ken brister berodde på att landet inte användes som Gud hade planerat. Högström an-

vänder samerna för visa på ett folk som trots sina brister ändå kunde frodas i Lappmar-

ken. Högströms optimistiska attityd krävde att naturväsen i större utsträckning separera-

des från naturen än tidigare, vilket illustrerar övergången från en livgivande natursyn till 

en mekanisk natursyn. Studien bidrar också till ny kunskap om hur svenska präster för-

sökte definiera och kontrollera innehållet i Lappmarken och hur det försvårades av både 

samer och nybyggare. 
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