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ABSTRACT 

Rosengren, Anna, 2006: Samiska kvinnor och osynlig historia. En komparativ studie av svenskar och 
samer vid 1600-talstinget. (Saami Women and Invisible Histories. A Comparative Study of Swedes and 
Saamis in Court during the 17th Century.) 

 
The purpose of the paper is to gain new knowledge about Saami women in the 17th century using court 
protocols in the Luleå and Torneå Lappmarks, supplemented by secondary sources. 

Saami women did not write their own history, nor did Saami men. Information available about 
Saami is written by male representatives of the Swedish crown and church. The scholarly challenge 
therefore lies in reconstructing history about a group of people from meagre sources written by an 
altogether different group. To this end, the postcolonial research field was chosen as a theoretical 
framework as it provides us with important issues suitable for this paper. Among these issues we find the 
view that history of colonised people written by the coloniser is biased and incomplete, that we should be 
prepared to discover not one but several different histories as well as signs of resistance. As for research 
on women, I use the concept of dynamic hierarchies by which should be understood that the combination 
of variables such as age, sex, socio-economic standing and cultural background determine the degree of 
influence that a person will have. 

Together with the theoretical framework, the substantial empirical material and methodological 
considerations are of great importance for this paper. Close to 300 court cases from the Lappmarks have 
been analysed. In addition, a quantitative and qualitative study was made including a comparison with 
two regions in Sweden in order to tell whether the activity of Saami women in court differed from that of 
other women. 

The results are of three kinds. First, it identifies and explains differences in the situation of Saami 
and Swedish women. Second, it indicates that Saami history of the 17th century is less homogeneous than 
has hitherto been assumed and furthermore contained several elements of resistance. As a third feature, it 
suggests that today’s knowledge of Saami in the 17th century is based on parts of Saami society, rather 
than the society as a whole, due to methodological deficiencies in the historical material. 

Among differences between Saami and Swedish women, we find the tremendous importance of 
personal property in the Lappmarks, as opposed to ownership of land in Sweden. Also, the stigma that 
often followed on premarital sexual intercourse for women in Sweden did not necessarily occur to Saami 
women. This difference has previously been identified by other scholars, and the hypothesis brought 
forward here is a strategy to avoid inbreeding in combination with considerably stronger Saami dynasties. 
Somewhat surprisingly, the yearly number of sexual crime per capita was not necessarily higher in the 
Lappmarks than in the Swedish investigations, indicating that the repression of Saami was not more 
severe than in Sweden. I furthermore find evidence of a strong socio-economic stratification among the 
Saami, supporting the view of dynamic hierarchies. 

The situation and development in the two Lappmarks were not homogeneous. In Luleå Lappmark, 
the level of social crime, noticeably sexual crime, was considerably higher and the level of economic 
transactions considerably lower, than in Torneå Lappmark. On an overall level, the general trend towards 
higher levels of economic transactions took place on only a very modest scale in the Lappmarks 
compared to Sweden and Europe at large during the 17th century. As for resistance, we find evidence of 
what I call a “walk-the-walk strategy”, i.e. Saami using to their advantage regulations imposed on them 
by Swedes, along with other kinds of strategies. 

Lastly, I show that the methodology used by 17th century source writers is often flawed because 
Swedish informants and encounters with wealthy reindeer breeding Saami men have to a large extent 
provided the information for the texts, rather than representatives from the whole Saami population. This 
is something that to date has been overlooked by many scholars. A challenge for future research is 
therefore to reconstruct the history of other, less visible, Saami groups as well.  
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1 INLEDNING 
Sverige av idag är ett land rikt på kulturell mångfald. Detta är inget nytt utan befolkningsgrupper har 

flyttat in och ut ur landet i alla tider och bidragit med nya kulturella erfarenheter. Men vems historia 

skrivs ner, och av vem? Kommer alla gruppers erfarenheter att dokumenteras och bli möjliga att nå för 

kommande generationer eller kommer det bara att gälla vissa grupper? Är det röster ur de egna leden som 

formulerar historieskrivningen eller är det någon utomstående? Och om det är utomstående som 

formulerat andras historia, hur kommer då framtidens forskare att tolka vad som hände den grupp som 

beskrivits? Detta är exempel frågeställningar som är aktuella idag och samtidigt är just vad denna uppsats 

handlar om trots att den studerar samiska kvinnor på 1600-talet. 

1600-talets samiska kvinnor skrev inte ner sin egen historia. Det gjorde inte de samiska männen 

heller. Det vi har att tillgå är vissa dokument som företrädare för en svensk överhet har skrivit ner.1 Den 

vetenskapliga utmaningen består alltså i att rekonstruera erfarenheter från en grupp människor vars 

historia inte har skrivits ner av dem själva, utan av en helt annan grupp med helt andra traditioner och 

föreställningar. Varför är det då viktigt att ta reda på något om samiska kvinnor på 1600-talet? De samtida 

källorna har i princip skildrat Lappmarken som vore den befolkad av män i arbetsför ålder varför vi vet 

oerhört lite om samiska kvinnors situation.2 Detta betyder att den skildring av samer som de samtida 

källorna ger oss långt ifrån innehåller samtliga samers historia. Ytterligare en anledning att studera 

samiska kvinnor är att aktuell forskning pekar på att situationen för samiska kvinnor på 1600-talet skilde 

sig från svenska kvinnors genom att samiska kvinnor var ekonomiskt oberoende och följde andra 

värderingar beträffande sexualitet.3 Dessa skillnader vill jag analysera i större detalj. Frågan jag ställer 

mig är vidare om de samtida historieskrivarna skildrade samtliga samiska grupper eller om deras metoder 

har medfört att endast vissa grupper har kommit till tals.  

Det empiriska material som har använts är tingsprotokoll från två Lappmarker från 1600-talets 

senare del. Det är första gången som detta material används för att undersöka samiska kvinnors villkor i 

denna typ av studie. Vidare är det första gången som en jämförelse görs mellan samiska och svenska 

kvinnor i den omfattande kvantitativa och kvalitativa analys som görs. Det faktum att jag inte inskränker 

mig till endast fall med kvinnliga aktörer utan även ger en översikt över samtliga typer av ärenden vid 

tingen motiverar valet av uppsatsens underrubrik: en komparativ studie av svenskar och samer vid 1600-

talstinget. Beroende på vilka luckor som finns i en grupps historieskrivning kommer ny information och 

ny kunskap att kunna medföra en förändrad syn på vad som egentligen hänt. Det faktum att samiska 

kvinnors erfarenheter i stort ännu inte är nedtecknade gör att samernas historia inte är fullständig. Det är 

min förhoppning att denna uppsats utgör en pusselbit som gör den lite mera fullständig. 

                                                      
1 Begreppet ”överhet” kommer här att användas för representanter för svenska staten och kyrkan. 
2 ”Lappmarken” är den benämning som förekommer i allt samtida material som denna uppsats bygger på och därför 
används ofta denna benämning. Den officiella beteckningen på samernas land idag är dock Sápmi eller Sámeednam. 
3 Dessa rön presenteras i avsnitt 6, Aktuell forskning om samiska kvinnor. 



   

2 UPPSATSENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Viktiga teoretiska utgångspunkter för denna uppsats är hämtade ur det postkoloniala vetenskapsfältet. Ett 

antal av dess utmärkande drag presenteras varefter jag redogör för min egen syn på hur vetenskapliga 

problem inom kolonialhistoria kan bemötas genom studiet av vad jag kallar omedvetna tendenser i 

historieskrivningen. Jag presenterar även uppsatsens teoretiska utgångspunkter för forskning om kvinnor 

samt hur detta sätt förhåller sig till tidigare forskning om kvinnor i tidigmodern tid. 

2.1 POSTKOLONIALISM OCH ”OMEDVETNA TENDENSER” 

Lappmarken integrerades i Sverige med tilltagande hastighet från 1500-talets mitt. Redan vid den 

tidpunkten hade samer och svenskar sedan länge haft kontakt särskilt i handelssammanhang och den 

integrering av samerna i det svenska riket som följde ses inte som en regelrätt kolonisering av alla 

forskare. Icke desto mindre finns starka drag av kolonisering genom att samerna var tvingade att följa 

svenska direktiv på flera områden. Att rikta blickarna mot forskning som rör kolonisationshistoria 

förefaller därmed lämpligt. 

2.1.1 Postkolonialism 

Postkolonialism har hämtat viktig inspiration från bl.a. indisk historieforskning som vänt sig mot ”de 

dominerande koloniala och nationalistiska historieberättelserna”.4 Som ett alternativ till den 

historieskrivning som ”framställt den indiska historien som ett resultat av elitens förehavanden”, har man 

i stället velat ”producera alternativa historieberättelser”.5 Postkolonialismen är vidare starkt påverkad av 

poststrukturalismen och delar dess syn på språkets fundamentala betydelse för att skapa mening och 

identitet.6 Utmärkande för postkolonialismen är att den sätter fingret på ett antal viktiga förhållanden som 

rör asymmetri och ofullständighet i de koloniserades historia. En viktig utgångspunkt är att 

kolonialhistoria i allmänhet inte skrevs av de koloniserade själva, utan av kolonisatörerna. En annan 

utgångspunkt handlar om att den historia som skrivits om de koloniserade inte är oberoende och objektiv, 

utan tvärtom alltid färgad av kolonisatörernas egna föreställningar och värderingar. Ann Stoler och 

Frederick Cooper pekar på det faktum att den information som finns i arkiven med kolonialhistoria – och 

kanske i ännu högre grad den information som inte finns där – liksom arkivens hela nomenklatursystem i 

sig är ett uttryck för kolonisatörens kulturpolitik.7 Detta försvårar i hög grad möjligheten att erhålla 

information som till innehåll eller urval inte färgats av kolonisatören. Ytterligare en aspekt som betonas är 

att de koloniserade långt ifrån är den homogena enhet som historieskrivningen ofta har tillskrivit dem. I 

stället finns det många forskare som uttryckligen strävar efter ”highlighting internal differences within 

                                                      
4 Eriksson, Baaz, Thörn 2002, s. 16. 
5 Eriksson, Baaz, Thörn 2002, s. 16. 
6 Se t.ex. Eriksson, Baaz, Thörn 2002, s. 17-18 och Loomba 1998, s. 35-37. 
7 Stoler & Cooper 1997, s. 18. 
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these countries” samt att insistera på att ”there is no single history but a ’multiplicity of histories’”.8 

Slutligen understryker många forskare betydelsen av att makt och påverkan inte endast går i en riktning 

från kolonisatören till den koloniserade, utan möts av motmakt från den koloniserade kulturen.9

För att de koloniserades egen historia i någon mån ska kunna förstås måste alltså två saker ske. 

För det första krävs en medvetenhet om att de koloniserade själva inte skrivit sin historia, och att denna 

historia därmed inte är skriven. Historikern Karin Granqvist som skrivit om Lappmarken på 1600-talet 

beskriver det på följande vis: ”[i] och med att det inte alltid finns några skrivna källor måste kulturer som 

inte skrivit ned sin historia rekonstrueras med hjälp av officiella dokument som dessa kulturer själva inte 

varit med om att producera”.10 För det andra krävs en rekonstruktion för att återskapa denna oskrivna 

historia. Granqvist beskriver det som att ”[d]en största utmaningen för postkolonial historieskrivning är 

att rösterna från dem som koloniserats följaktligen måste rekonstrueras genom källor, som offentliga 

rapporter och handlingar, skrivna av en kolonisatör”.11 Eriksson, Baaz Eriksson och Thörn menar att 

postkolonialismen vill fokusera på ”de dominerande teoriernas och empiriska praktikernas 

undertryckande och osynliggörande av väsentliga aspekter av den verklighet som de gör anspråk på att 

representera.”12 Att ifrågasätta etablerade kategorier och med nytt sökljus identifiera sådana områden som 

varit osynliga och därefter rekonstruera deras historia är alltså en viktig utmaning som postkolonialismen 

identifierar.  

2.1.2 Osynlighet och omedvetna tendenser i kolonialhistorien 

Bland de många postkoloniala problemställningarna är jag särskilt intresserad av hur osynligheten sker. 

Resonemanget om tendenser nedan har varit ett fruktbart teoretiskt verktyg för att förstå hur denna 

osynlighet kan uppstå.  

Med ”tendens” avses i traditionell historisk forskning textförfattarens eventuella medvetna uppsåt 

att formulera texten på ett sådant sätt att ett specifikt syfte uppnås.13 Denna typ vill jag kalla medvetna 

tendenser vilka jag skiljer från omedvetna tendenser, se Figur 1. Omedvetna tendenser kan bero på 

influenser från samtida traditioner och föreställningar, men även brister i det metodologiska förfarandet 

kan utgöra en sådan omedveten tendens. De samtida traditionerna och värderingarna påverkar vad 

textförfattaren kommer att finna intressant och ointressant, accepterat och inte accepterat och sätter över 

huvud taget ramarna för vad som kommer att upptäckas i en undersökning. Metodologiska brister kan 

exempelvis vara bristande förkunskap, omedvetna urval eller ensidig informationsinhämtning vilket 

medför en vinklad och ofullständig undersökning. 

                                                      
8 Loomba 1998, s. 9 och 13. 
9 Se t.ex. Hall 2002 s. 85, Lomba 1998, s. 42. 
10 Granqvist 2004, s. 57-58. 
11 Granqvist 2004, s. 57-58. 
12 Eriksson, Baaz, Thörn 2002, s. 18-19. 
13 Se exempelvis Kjeldstadli 1998, s. 174. ”Kommer upphovspersonen att ge en så objektiv framställning som 
möjligt eller kommer källan att ha en tendens? Alltså: Hade upphovspersonen ett motiv för, ett intresse i eller en 
benägenhet att framställa ett sakförhållande på ett särskilt vis?” 
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Figur 1. Medvetna och omedvetna tendenser 
Tendenser

                        (vinkling och/eller lakuner)

Medvetna tendenser Omedvetna tendenser
- nå specifikt syfte

samtida traditioner och föreställningsvärld metodologiska aspekter
- rådande värderingar - förkunskap
  - avgör vad som är intressant - urval av undersökningsmaterial
  - avgör vad som upptäcks - informanter/auktoriteter  

 

Dessa medvetna och omedvetna tendenser kan resultera i att en text är vinklad, men även att den 

helt utelämnar vissa väsentliga delar. Därmed kommer texten att innehålla lakuner, vilket motsvaras av 

osynligheten i avsnittet om postkolonialism ovan. Hur var det då med textförfattarna som skildrat 

samernas historia? Viktiga källor utgörs av berättande källor av präster och resenärer i Lappmarken. 

Gunlög Fur som bland annat analyserat dessa texter har påpekat att man måste ”ifrågasätta de 

bedömningar och tolkningar som gjordes av samtidens man, som nästan utan undantag hade som uppgift 

att omvända samer till kristna undersåtar”.14 Fur har därmed identifierat bland annat samiska kvinnor som 

något av en tendenslakun i de samtida texterna. Även religionshistorikern Håkan Rydving har påpekat 

den sparsmakade förekomsten av kvinnor i samtida källor och anser att källornas beskrivningar inte gav 

”[…]an aspect of Saami religion as a whole. Above all, it was an aspect of the Saami men’s religion. This 

one-sidedness of the descriptions is due to the fact that it was not possible for the male missionaries to get 

acquainted with the religious world of the women. It is more remarkable that recent scholars have not 

sufficiently emphasized that this deficiency in the sources makes the picture of Saami religion defective.” 

Dessa forskare ger alltså exempel på såväl medvetna tendenser (präster som hade till uppgift att 

konvertera samer till kristendom) som metodologiska brister (ofullständigt urval genom att huvudsakligen 

män ingick i undersökningen). Enligt min mening finns här även inslag av den omedvetna tendensen 

samtida föreställningsvärld och värderingar som avgör både hur de manliga textförfattarna förhöll sig till 

vad de såg, och även influerade hur de utförde sina undersökningar rent metodologiskt. Det faktum att de 

samtida berättande källorna innehåller brister och tendenslakuner fäster uppmärksamheten på behovet att 

om möjligt analysera annat källmaterial. Ett källmaterial som till stora delar fortfarande är outforskat är 

tingsprotokoll från de samiska tingslagen. I dessa protokoll är det fortfarande svenskar som ”håller i 

pennan”, men vi kan förvänta oss att samer från olika delar av samhället, både män och kvinnor, kommer 

till tals i dessa dokument och att vi kanske därigenom kan få fram ett par pusselbitar kring samernas 

situation på 1600-talet. 

Sammanfattningsvis ger alltså resonemanget om tendenser ovan ett redskap för att teoretiskt 

identifiera viktiga grupper som inte blivit nedtecknade i källorna och vars historieskrivning väntar på att 

skrivas. 

                                                      
14  Fur 1998, s. 60. 
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2.2 FORSKNING OM KVINNOR 

Mitt val har alltså fallit på att studera samiska kvinnor av flera orsaker av vilka ett par redan har nämnts i 

inledningsavsnittet. Dels såg vi ovan att de till stora delar är osynliga i de berättande källorna. Dels utgör 

kvinnor en stor delmängd som alltid utgör ungefär hälften av hela populationen i en befolkning. Det finns 

dessutom en hel del aktuell forskning på detta område vilket gör det extra intressant att studera. 

Uppdelning i manligt och kvinnligt i politik och historia gör även denna kategori lätt att studera. Slutligen 

finns det antydningar i det samtida materialet och aktuell forskning om att samiska kvinnors ställning 

skilde sig från svenska kvinnors genom ekonomiskt oberoende och andra värderingar kring 

föräktenskaplig sexualitet vilket är ytterligare ett skäl att studera samiska kvinnor. 

2.2.1 Tidigare forskning kring kvinnor i tidigmodern tid 

Hur bedriver man då forskning om kvinnor på 1600-talet? Olika forskare har haft olika angreppssätt, och 

även 1600-talets svenska kvinnoforskning har numera sin historiografi. Historikern Maria Sjöberg har i 

en artikel i Historisk Tidskrift gjort en kort historiografi av genusforskning med avseende på tidigmodern 

tid och delar i korthet in den i tre olika faser med början på 1980-talet.15 Sjöberg menar att den första 

fasen på 1980-talet handlade om att synliggöra kvinnorna. Därefter kom forskningen att handla om att 

jämföra norm med praxis för att se om kvinnor hade större utrymme än lagen angav, om kvinnors villkor 

och om hushållet som samhällets minsta byggsten. Det Sjöberg själv förespråkade i artikeln var att 

använda den moderna genusteorins teser om maktrelationer mellan könen och applicera dessa på 

tidigmodern tid, vilket hon gjorde i sin analys av jordägande i samma artikel. Införandet av 

maktbegreppet ser jag därmed som en tredje fas i 1600-talets kvinnoforsknings historiografi. Med 

influenser från Yvonne Hirdman var utgångspunkten att kvinnor var underordnade männen, och att kön 

var den variabel som var överordnad övriga variabler. Som en fjärde fas menar jag att man kan räkna 

forskare som inspirerade av poststrukturalistiska teorier fokuserat på språkliga begrepp, konstruktioner 

och representationer.16 Hur forskning om kvinnor bedrivs i denna uppsats beskrivs nedan. 

2.2.2 Delmängder och dynamiska hierarkier 

Att studera kvinnors situation är naturligtvis viktigt i sig, men jag vill dessutom genom analys av kvinnor 

se vilken kunskap vi kan få om det samiska samhället i sin helhet. Analys av delmängden kvinnor ses 

alltså som ett sätt att få reda på mer om helheten. Detta får viktiga konsekvenser för hur den empiriska 

undersökningen genomförs, se avsnitt 4. 

En utgångspunkt i uppsatsen är att kombinationen av flera variabler såsom ålder, kön och 

socioekonomisk och kulturell tillhörighet har betydelse för en persons inflytande och att dessa 

                                                      
15  Sjöberg 1997. 
16 Exempelvis Karin Hassan Jansson och Gunlög Fur använder sig av poststrukturalistiska språkteorier. Till den 
poststrukturalistiskt inspirerade inriktningen räknar jag även Karin Granqvist, som dock inte primärt haft kvinnors 
situation som fokus i sin forskning. 
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kombinationer kan se olika ut från person till person. Därmed gör jag inget antagande om att en viss 

variabel alltid är hierarkiskt överordnad en annan. Eftersom min utgångspunkt i stället är att det är 

kombinationen av variabler som avgör vilket inflytande en person har, utgår jag från vad jag vill kalla 

dynamiska hierarkier: att en person kan ha större inflytande än vissa personer och mindre än andra, något 

som också kan förändras över tiden.17 Detta betyder även att vissa kvinnor kan ha mer inflytande än vissa 

män, liksom att vissa kvinnor kommer att vara mer inflytelserika än andra kvinnor.  

Det faktum att dynamiska hierarkier kan förändras innebär stora likheter med den moderna 

genusteorin. Bland dess grundstenar hör att innehållet i begrepp som ”manlighet” och ”kvinnlighet” inte 

är på förhand givet eller betingat av biologi utan i stället är ett resultat av sociala och kulturella 

förhållanden. Därigenom kommer uttrycken för manlighet och kvinnlighet att förändras över tiden. Detta 

är fallet även med dynamiska hierarkier vars kombination av variabler kan förändras vilket i sin tur 

påverkar omvärldens bild av män och kvinnor, av deras ”manlighet” och ”kvinnlighet”.18

2.3 APPLICERING I UPPSATSEN 

Utifrån det som ovan sagts finns det ett antal punkter som kommer att utgöra ledstjärnor i det fortsatta 

arbetet med det empiriska materialet. Bland dessa märks förförståelsen för att de koloniserades historia 

inte är homogen, utan att vi i stället ska vara förberedda på att finna flera ”historier”. Vidare intresserar 

jag mig för tecken på motmakt som kolonisatören mötte. Ett annat område av intresse är vilka grupper 

som kommer till tals i de berättande källorna och tingsprotokollen – och vilka som inte gör det. Jag har 

beslutat mig för att studera samiska kvinnor vilka till stor del varit osynliga såväl i kolonialhistoria i 

allmänhet, och mera specifikt i samtida berättande källor om samer. När det gäller forskning om kvinnor 

använder jag mig av konceptet dynamiska hierarkier som innebär att ingen variabel såsom ålder, kön, 

socioekonomisk eller kulturell tillhörighet a priori anses överordnad de övriga. Kvinnor ses som en 

delmängd av hela populationen, och för att förstå denna delmängd anser jag det vara av vikt att belysa 

situationen för hela populationen. Den empiriska undersökningen kommer därför att inledas med en 

kvantitativ analys av samtliga tingsärenden vilket ger en viktig bakgrundsbild. Därefter fokuserar 

undersökningen på kvinnors situation. 

                                                      
17 Begreppet ligger nära Karin Hassan Janssons ”positionsbegrepp” vilket kan ”innefatta personens kön, civilstånd, 
arbetsuppgifter och relativa maktställning”. Hassan Jansson 2002, s. 21. Begreppet ”dynamiska hierarkier” kan även 
ses som en utveckling av begreppet ”intersektionalitet” vilket på senare tid ofta använts inom genusforskning för att 
belysa fler variabler än kön. Förutom att ”dynamiska hierarkier” innebär att kombinationen av variabler kan göra en 
person mer inflytelserik än vissa och samtidigt mindre inflytelserik än andra personer, innebär det dessutom att 
styrkeförhållanden mellan personer kan förändras över tiden (något som dock inte studeras i denna uppsats). Detta 
kan ske antingen till följd av att externa faktorer ändrar styrkan i en variabel (t.ex. socioekonomiskt välstånd som 
undermineras av inflation) eller att kombinationen av variabler förändras (t.ex. att en person förvärvar rikedom, att 
en person blir myndig). Härav namnet dynamiska hierarkier.  
18 För en introduktion till genusteori se exempelvis Christina Florin 1996, Yvonne Hirdman 1993 och 2003 och Joan 
W. Scott 2004. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Uppsatsens övergripande syfte är att nå ny kunskap om samiska kvinnors situation utifrån tingsprotokoll i 

två Lappmarker på 1600-talet. För att vi ska kunna förstå huruvida samiska kvinnor var aktiva i hög eller 

låg grad i olika typer av ärenden vid tinget har en kvantitativ jämförelse mellan svenska och samiska 

kvinnors situation gjorts, liksom en kvalitativ jämförelse. Detta är den första komparativa studien mellan 

samiska och svenska kvinnor i sitt slag.  Undersökningen genomförs med utgångspunkt i de postkoloniala 

frågeställningar och teorier kring forskning om kvinnor som jag redogjorde för i avsnitt 2. 

Flera forskningsmoment har krävts för att genomföra denna jämförelse. För det första har jag tagit 

fram ett stort empiriskt material på närmare 300 ärenden. Valet har fallit på två tioårsperioder från mitten 

och slutet av 1600-talet från två olika Lappmarker.19 Detta ger möjlighet att studera både förändringar 

över tiden samt förekomsten av eventuella regionala skillnader. För det andra har jag valt två olika 

undersökningar om kvinnors situation från svenskt område. Materialet från den empiriska 

undersökningen om samiska kvinnor och de svenska undersökningarna har därefter bearbetats för att nå 

enhetliga kategorier och storheter inför jämförelsen. Den kvalitativa analysen för Lappmarken har 

kompletterats av närläsning av en stor mängd samtida berättande källor i form av prästrelationer och 

reseskildringar, och för svenska förhållanden en analys av aktuell forskning. I en inledande kvantitativ 

analys har jag studerat inte enbart kvinnor utan samtliga ärenden vid tinget har granskats. Detta beror på 

att jag ser kvinnor som en delmängd av en större helhet vilken bör vara känd för att delmängden ska 

förstås i sitt sammanhang. 

Följande frågeställningar har valts: 

• Ger tingsprotokollen indikationer på väsentliga skillnader mellan samiska och svenska kvinnors 

situation på 1600-talet? 

• Finner vi några regionala skillnader mellan de olika Lappmarkerna? 

• Finner vi tecken på motstånd mot den svenska överhetens regler? 

• Vilka grupper är det vi möter i det empiriska materialet och i de berättande källorna? 

                                                      
19 1650-1659 och 1690-1699. För information om bortfall, se 4.1.1. 
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4 METOD, MATERIAL OCH DISPOSITION 
Med metod avses här alla de beslut som med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven bestämmer hur 

uppsatsens syfte ska nås och dess frågeställningar besvaras. Eftersom jag har valt att undersöka ett stort 

empiriskt material och därtill göra såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningar från svenskt område 

får de metodologiska frågorna stor betydelse för uppsatsen. Kvantitativa metoder har med rätta kritiserats 

för att missa väsentliga förhållanden som inte framkommer i enkel statistik, för att kategoriseringar alltid 

innehåller ett mått av godtycke och för att ge ett förment objektivt intryck. Detta är invändningar som jag 

håller med om. Att hitta metoder som inte innehåller ett mått av godtycke är å andra sidan knappast 

möjligt. Att jag ändå valt att använda mig av kvantitativa metoder beror på att statistik för det svenska 

materialet redan fanns. En annan anledning är ett det alltid är viktigt att förstå vilka storheter man talar 

om och vilka delar av populationen som undersökts och det är i syfte att ringa in områden där viktiga 

frågeställningar kan sökas som den kvantitativa metoden används. För den kvalitativa analysen görs en 

indelning av tingsprotokollets texter i värderingar, möjligheter och hot med komplettering av samtida 

berättande källor respektive aktuell forskning. Det är alltså kombinationen av kvantitativa och kvalitativa 

metoder samt jämförelsen med svenskt material som i denna uppsats syftar till att rekonstruera några av 

beståndsdelarna i samiska kvinnors situation. 

Nedan beskrivs val och bearbetning av det empiriska materialet samt av jämförelsematerialet från 

svenskt område, källkritiska överväganden samt avgränsningar och uppsatsens fortsatta disposition.  

4.1 VAL OCH BEARBETNING AV MATERIAL 

Det övergripande syftet – att få ökad kunskap om samiska kvinnors situation på 1600-talet utifrån 

tingsprotokoll – kräver att vi har något att jämföra deras situation med. Därför har jag valt att jämföra 

situationen i de två Lappmarkerna med situationen i Sverige. Materialet från Lappmarkerna är inhämtat 

och bearbetat av mig, informationen från svenskt område är hämtat från tidigare forskares arbeten (se 

4.1.2). Schematiskt kan uppsatsens olika undersökningsområden återges på följande vis: 
 

Figur 2. Uppsatsens olika undersökningsområden. 
 

               Lappmarken            Sverige

Luleå 
Lappmark

Torneå 
Lappmark

Njurunda Askers härad

 
 

De två Lappmarkerna jämförs både med varandra och med Sverige vilket är en metod som tillåter oss att 

säga om förhållanden var unika för hela Lappmarken eller om Luleå och Torneå Lappmarker uppvisade 

skillnader, samt om förhållandena bland samerna skilde sig från svenska förhållanden. 
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4.1.1 Val av empiriskt material 

Val av tingsprotokoll har fallit på Luleå Lappmark och tinget i Jukkasjärvi i Torneå Lappmark av flera 

orsaker.20 En anledning är att Luleå Lappmark varit föremål för aktuell forskning varför det finns 

intressant material att jämföra med. Jag ville dock inte begränsa mig till en Lappmark eftersom det inte är 

självklart att förhållandena var identiska vilket behöver prövas genom analys av mer än en Lappmark. Att 

Torneå Lappmark valdes beror på att protokollen finns tryckta och innebär en långt mindre arbetsintensiv 

bearbetning än när texten behöver excerperas, samt därför att Torneå Lappmark gränsar till Luleå 

Lappmark. Intressant är även att Karin Granqvist har använt sig av samma material i sin avhandling.21

Det material som använts för Luleå Lappmark är Svea Hovrätts renoverade domböcker som 

förvaras vid Riksarkivet i Stockholm. För att möjliggöra studier av förändringar över tid har två 

tidsperioder valts, 1650-1659 samt 1690-1699. Bortfall under den första perioden är 1651, 1653 och 1654 

därför att tingsprotokoll saknas för dessa år. För den andra perioden saknas år 1698 p.g.a. Riksarkivets 

exemplar är i så dåligt skick att det inte lånas ut till allmänheten. För att analysen ska ha samma underlag 

i båda Lappmarkerna har år 1698 exkluderats även från undersökningen av Torneå Lappmark. År 1685 

har tagits med i den kvalitativa – men inte den kvantitativa – analysen då detta år innehåller ärenden som 

belyser intressanta förhållanden i Lappmarken. För Torneå Lappmark har den tryckta versionen av Dag 

Larsen och Kåre Rauø använts. 

Det empiriska materialet är omfattande. Totalt har närmare 300 ärenden analyserats. Extensiv 

läsning har skett av samtliga fall, och närläsning av de fall där kvinnor var representerade i någon 

kapacitet. För Luleå Lappmark har ca 150 sidor excerperats medan texterna från Jukkasjärvi tingslag som 

nämnts finns tryckta. För den kvantitativa analysen har jag inkluderat fall där kvinnor är kärande, 

svarande eller vittnen. I den kvalitativa analysen finns även ett fåtal fall där kvinnor varit omtalade (t.ex. 

avlidna, eller endast nämnda i protokollen utan att vara kärande, svarande eller vittnen) eftersom de kan 

innehålla intressant information om kvinnors situation. 

4.1.2 Val av jämförelsematerial från svenskt område 

Val av svenskt jämförelsematerial har fallit på Gudrun Anderssons och Marja Taussi Sjöbergs 

undersökningar av Askers härad respektive Njurunda av tre skäl: kvinnor behandlas separat, samtliga 

ärenden vid tingen är inkluderade och författarna framhåller själva de gemensamma dragen mellan den 

egna undersökningen och utvecklingen i Sverige i stort.22  

                                                      
20 I uppsatsen används ofta namnet ”Torneå Lappmark” och avser då tinget i Jukkasjärvi. I Torneå Lappmark hölls 
även ting i Enontekis vilket inte ingår i denna undersökning. 
21 Granqvist 2004, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet. Makt, diskurs och representation. 
22 Andersson, Gudrun. Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi under 1600- och 1700-tal och 
Taussi-Sjöberg, Marja Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talen. Hos 
exempelvis Jan Sundin (Sundin 1992) inkluderas brotts- och civilrättsliga mål men inte förordningar eller 
förmaningar till befolkningen att uppfylla sina plikter. Utifrån det postkoloniala vetenskapsfältet är denna typ av 
ärenden viktig. Bland de gemensamma drag Andersson och Taussi Sjöberg nämner finns utvecklingen mot ökad 
andel ekonomiska, och minskad andel sociala ärenden. 
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Att använda sig av dessa undersökningar som jämförelsematerial är inte problemfritt. En möjlig 

felkälla är att Gudrun Andersson i sin undersökning använt sig av de ursprungliga tingsprotokollen, 

medan jag och Marja Taussi Sjöberg utgått från renoverade domböcker. För den händelse att väsentliga 

skillnader förekommer mellan de ursprungliga protokollen och avskrifterna som skickats till hovrätterna 

föreligger alltså en felkälla. Vidare är undersökningsperioderna inte identiska i Anderssons, Taussi 

Sjöbergs och min egen undersökning. Jag har valt att använda mig av Gudrun Anderssons 

kategoriseringar, och uppgifterna från Marja Taussi Sjöbergs undersökning har grupperats om till att följa 

Gudrun Anderssons.23 Vid indelning i kategorier har Andersson utgått från orsaken till att en person 

infann sig vid tinget och räknar endast unika ärenden.24 Jag har i görligaste mån följt Anderssons metod 

då det varit tveksamt vilken typ av fall det rört sig om, men jag har däremot räknat varje ärende som togs 

upp. Icke unika fall är dock endast en handfull varför de inte väsentligen påverkar undersökningens 

resultat. Taussi Sjöberg beskriver inte hur dessa frågeställningar hanterats. Ytterligare en metodologisk 

skillnad är att Andersson räknar antalet kvinnor som var aktiva vid tingen, medan Sjöberg och jag själv 

räknar antalet fall där kvinnor var aktiva. Detta orsakar naturligtvis långt högre siffror för Andersson 

vilket utesluter en jämförelse i absoluta tal. Däremot är en jämförelse av andelen ärenden i de olika 

sfärerna mellan Andersson och övriga undersökningar möjlig. Vidare har jag i likhet med Andersson tagit 

med fall där kvinnor var kärande, svarande och/eller vittne, medan Taussi Sjöberg även har med fall där 

kvinnor är omtalade. Eftersom mitt eget material innehåller ett litet antal sådana fall där kvinnor endast är 

omtalade, anser jag att risken är låg för att denna skillnad är substantiell.  

Sammanfattningsvis måste vi komma ihåg att alla jämförelser visserligen kan ge ledtrådar om 

viktiga skillnader och likheter, men samtidigt är behäftade med många felkällor.25

4.2 KÄLLKRITISKA ÖVERVÄGANDEN  

När det gäller tingsprotokollen utgör de en typ av källmaterial som många forskare har använt sig av, och 

många viktiga synpunkter på källkritiska överväganden har framställts. Enligt min mening är det tydligt 

att formuleringarna i protokollen ofta är starkt tillrättalagda av skrivaren och skiljer sig stort från de 

inblandade personernas egna yttranden. Gudrun Andersson menar också att skrivaren medvetet gjorde 

avvikelser från det sagda genom att i texten markera att egna tillägg, oftast i form av förtydliganden.26 

Karin Hassan-Jansson går ännu längre när hon säger att ”[r]ättsfunktionärerna agerade genom att redigera 

rannsakningen, ställa frågor och, kanske viktigast av allt, välja vad som skulle protokollföras” (min 

kursivering).27 Marie Lindstedt Cronberg pekar också på att uttryck i protokollen kunde vara 

                                                      
23 De exakta justeringarna är angivna vid respektive tabell i uppsatsen. 
24 Andersson 1998, s. 66-69. 
25 Diskussionen om metodologiska felkällor kan till stora delar sammanfattas som att nationella 
”redovisningsregler” saknas. 
26 Andersson 1998, s. 47. 
27 Hassan Jansson 2002, s. 18. 
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tingsskrivarens sammanfattning, snarare än vad personerna vid tinget verkligen yttrade.28 I Lappmarken 

komplicerades bilden ytterligare av det faktum att tolk behövdes eftersom svenskarna vid tinget inte 

talade samiska. Inte minst utifrån det valda postkoloniala perspektivet är dessa forskares utsagor om 

informationen i protokollen mycket intressanta. Det sätt som valts för att ur detta material producerat av 

svenskar rekonstruera något av samiska kvinnors situation är alltså kombinationen av kvantitativ och 

kvalitativ analys där den senare tar fasta på värderingar, möjligheter och hot i det samiska samhället. 

De samtida berättande källor som behandlats består av så kallade prästrelationer och rese-

skildringar. Prästrelationerna är skrivna av Olaus Graan, Samuel Rheen, Johannes Tornaeus, Nicolaus 

Lundius och Olaus Petri Niurenius och skrevs i början av 1670-talet med undantag för Niurenius vars 

skrift är från 1640-talet. 29 De reseskildringar som valts är Johan Ferdinand Körninghs Berättelse om en 

missionsresa till Lappland 1659-1660 och Olof Rudbecks Iter Lapponicum från 1695. Tidsmässigt 

behandlar prästrelationerna därmed huvudsakligen tiden mellan uppsatsens båda undersökningsperioder 

(1650-1659 och 1690-1699), medan reseskildringarna sammanfaller med den första undersöknings-

perioden (Körningh) respektive den andra (Rudbeck). Geografiskt behandlar Graan Pite Lappmark, 

Rheen Luleå Lappmark och Tornaeus och Körningh Torneå Lappmark. Lundius och Niurenius skrev om 

Ume Lappmark, och Lundius anses även ha behandlat Luleå Lappmark. Rudbecks resa gick genom 

Torneå och Luleå Lappmarker. Som beskrevs i avsnitt 2 kommer jag källkritiskt främst att fokusera på de 

metoder författarna använde sig av vid insamling av information till texterna. 

4.3 AVGRÄNSNINGAR OCH DISPOSITION 

Utöver de avgränsningar som bestäms av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och val av geografiska 

områden, källmaterial och tidsperioder finns ytterligare några viktiga avgränsningar. Jag studerar inte 

rättsväsendets utveckling och utbredning i uppsatsen. Jag utforskar inte heller frågan om vilken juridisk 

rätt till land och fiskevatten som samer hade under 1600-talet.30 Att studera maktförhållanden mellan 

könen utgör heller inte fokus för denna uppsats men vore en intressant uppgift för kommande forskning. 

Uppsatsens fortsatta disposition är som följer: efter en kort introduktion till förhållandena i 

Lappmarken och de svenska undersökningsområdena i avsnitt 5 följer en redogörelse för aktuell nordisk 

forskning kring samiska kvinnor i avsnitt 6. Därefter presenteras den empiriska undersökningens 

kvantitativa del i avsnitt 7 och en kvalitativ analys i avsnitt 8. Genomgående varvas resultat från 

Lappmarken med jämförelser från svenska förhållanden. I det följande avsnitt 9 förs en diskussion kring 

resultaten som analyseras mot tidigare forskning. En sammanfattning i avsnitt 10 avslutar uppsatsen. 

                                                      
28 Lindstedt Cronberg 1997, s. 217. 
29 Dessa utgjorde tillsammans med Gabriel Tuderus’ redogörelse det underlag Johannes Schefferus använde för sin 
skrift Lapponia från 1673 som med dåtida mått blev en internationell försäljningssuccé (Broberg, s. 16.). Schefferus 
företog inte någon egen resa till Lappmarken utan förlitade sig på underlaget från prästerna varför prästernas 
relationer är närmare källan och har valts framför Schefferus’ Lapponia. 
30 Detta är ett mycket intressant och aktuellt forskningsämne som representeras bl.a. av Kaisa Korpijakko. 
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5 INTRODUKTION TILL LAPPMARKEN OCH DE SVENSKA 
UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 

Innan jag i nästa kapitel presenterar aktuell forskning kring samiska kvinnor på 1600-talet kommer jag 

först att ge en kort redogörelse för vad ”Lappmarken” representerade geografiskt, och vilka som bodde 

där under tiden för undersökningsperioden under 1600-talet. Dessutom kommer jag att redogöra för ett 

antal viktiga processer och händelser som ägde rum i Lappmarken under 1600-talet. Även en kort 

presentation av de svenska jämförelseområdena Askers härad och Njurunda görs. Slutligen ges en kort 

beskrivning av tingets aktörer under 1600-talet. 

5.1 VAD MENAS MED ”LAPPMARKEN”? 

Lappmarken var ett administrativt begrepp som funnits sedan 1500-talet då svenska staten gjorde en 

indelning av Lappland i flera olika Lappmarker. Dessa Lappmarker var i sin tur indelade i olika ”byar” 

vilka motsvarade samernas egen geografiska och sociala indelning i olika ”siiter”. Vid de olika siiternas 

vintervisten samlades samerna i allmänhet i januari eller februari och det var i anslutning till dessa 

vintervisten som svenskarna förlade kyrkor och marknadsplatser. Från söder till norr sträckte sig Ume, 

Pite, Lule, Torne och Kemi Lappmarker. Den senare, Kemi Lappmark, befinner sig idag helt på finskt 

område och behandlas inte vidare. 
 

Figur 3. Karta över Lappmarken. 

 
Källa: Fur 1993, s. 51. Med tillstånd. 

  

Marknadsplatserna var förlagda till Arvidsjaur i Ume Lappmark, Arjeplog i Pite, och Jokkmokk i 

Lule Lappmark. I Torneå Lappmark hölls marknad och ting i två samhällen: Jukkasjärvi och Enontekis, 
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det sistnämnda numera inom finskt område. Det är alltså tingsprotokoll från de angränsande Luleå och 

Torneå Lappmarker som studeras i denna uppsats.31

5.1.1 Geografi och befolkning 

Lappmarken befolkades vid tiden för undersökningsperioden av samer samt en liten andel ditflyttade 

svenskar. Uppgifter om invånarantalets storlek är mycket knapphändiga, men ett par källor ger 

indikationer om befolkningsmängden. Den samtida prästen Samuel Rheen uppger att det fanns mindre än 

100 familjer i Umeå Lappmark, ca 200 familjer i Piteå och Luleå Lappmarker, samt omkring 300 i Torneå 

och Kemi lappmarker.32 Till dessa familjer kommer sådana som lämnat sitt land och ”stryka kring landett, 

födandes sigh medh tiggerij, och andre oloflige Medell”.33 Hur många dessa var lämnar Samuel Rheen 

ingen skattning om. För Lule Lappmarks del finns uppgifter om att det i slutet av 1600-talet fanns ca 1500 

samer och 30 icke-samer.34 För Jukkasjärvi finns uppgifter om att befolkningen ökade till ca 700 invånare 

mot århundradets slut.35

Vilka var då samerna? Flera forskare har pekat på vikten av att särskilja mellan olika grupper som 

kunde skilja sig beträffande försörjning, kulturella och religiösa uttryck. Två grupper som förekom i 

Lappmarken var de s.k. ”fjällsamerna” och ”skogssamerna”.36 Den grupp av samer som fått mest 

uppmärksamhet är de nomadiserande fjällsamerna som huvudsakligen försörjde sig på renuppfödning. De 

flyttade med sina renhjordar till vinterbete i mer låglänt terräng på vintern, och tillbaka upp till fjällen 

med renarna under sommaren. Den andra gruppen, skogssamer, levde ofta på en blandning av fiske, jakt 

och rennäring.37
 De byar som hör till de undersökta områdena i Luleå och Torneå Lappmarker bestod av 

både fjällsame- och skogssamebyar. Lule Lappmark var indelad i två fjällsamebyar, Tourpon och Sirkkas, 

och två skogssamebyar, Jokkmokk och Soxjock.38 Till Jukkasjärvi marknad i Torneå Lappmark hörde de 

två fjällsamebyarna Siggewara och Tingewara. Idag kallas det område som bebos av samer och sträcker 

sig över fyra länder ”Sápmi” eller ”Sámeednam”. Den samiska befolkningen uppskattas till ca 20 000 

personer i Sverige, och ca 80 000 i samtliga fyra länder.39

5.1.2 Händelser i 1600-talets lappmarker 

Vilka viktiga händelser utmärkte Lappmarken under undersökningsperioden? Att söka identifiera några 

av de externa och interna händelser och processer som ägde rum är av vikt för att vi ska kunna förstå det 

empiriska materialet, tingsprotokollen. Jag kommer först att beröra några viktiga händelser på det 

politiska planet och därefter på det ekonomiska.  
                                                      

31 Endast Jukkasjärvi tingslag studeras i Torneå Lappmark. 
32 Rheen 1897 [1671], s. 56. 
33 Rheen 1897 [1671], s. 56. 
34 Fur 1993, s. 39, Rydving 2004, s. 42-43. 
35 Granqvist 2004, s. 203. 
36 Vilka benämns ”fjällappar” respektive ”granlappar” i de samtida berättande källorna. 
37 Fur 1993, s. 39-40. 
38 Rydving 2004, s. 47-48. 
39 http://www.sametinget.se/sametinget/view.cfm?oid=1826 2006-01-23. 
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5.1.2.1 Från skattjakt till religiöst nit - politiska processer 

Två forskare som har behandlat Lappmarken under 1600-talet är Roger Kvist och Gunlög Fur som båda 

menar att en första koloniseringsvåg skedde av utrikespolitiska skäl i början av seklet då Karl IX sökte 

utvidga sina territorier norrut i konkurrens med Ryssland och Danmark. Denna våg kallar jag 

”territorieperioden”. Roger Kvist pekar på ytterligare ett motiv för den svenska statens intresse för 

Lappmarken, som var att öka kronans skatteintäkter. Genom kontroll av skatteuppbörden ville Hertig Karl 

hävda även territoriell kontroll, och för att ytterligare stärka makten om dessa områden beslöts år 1602 att 

skapa en kyrklig organisation i Lappland. Under territorieperioden stärkte kronan sitt inflytande genom 

skattepålagor och ny kyrklig organisation men detta inflytande minskade efter Karl IX:s död 1611.40

En andra koloniseringsvåg var inrikespolitisk och utlöstes av upptäckten av silverfyndigheter vid 

Nasafjäll på gränsen till Norge (”gruvperioden”). Den svenska kronan började utvinna malm på 1630-

talet och administrationen byggdes ut genom uppbyggnaden av kyrkor, årliga marknader och ting som 

hölls vid kyrkorna då även skatteuppbörden togs upp. Samerna ålades att transportera malmen från 

gruvbrytningen vilket hindrade dem från att sköta sin rennäring. När samerna därför protesterade tillgrep 

de svenska myndigheterna våld, vilket fick till följd att en stor del av samerna i Luleå och Piteå 

Lappmarker flydde till Norge.41 Utvinningen av fyndigheter blev dock inte lönsam för staten enligt 

forskarna (och fick starkt negativa konsekvenser för den inhemska befolkningen) och gruvbrytningen 

upphörde kring 1670. Då utfärdades i stället en förordning som syftade till att öka andelen nybyggare i 

Lappmarken, vilket Roger Kvist ser som startskottet för den tredje perioden. 

Ingen av de förordningar om skattelättnader som kom mot slutet av 1600-talet medförde dock 

någon invasion av nybyggare.42 En händelse som däremot kom att påverka Lappmarken starkt i slutet av 

1600-talet, var att den svenska överheten i början av 1680-talet upptäckte att samtliga samer inte hade 

övergivit sin inhemska religion. Detta hade man dittills trott, men i Pite Lappmark blev det tydligt att den 

samiska religionen fortlevde parallellt med kristendomen. Detta föranledde ett intensivt skede från svensk 

sida och extraordinära ting hölls för att undersöka samernas religion och en same avrättades 1693, men 

det var inte förrän kring 1850 som kristendomen internaliserade hos samerna.43 Även Gunlög Fur ser 

kyrkans ökade inflytande under Karl XI som väsentlig.44

Ytterligare ett inslag av kolonisering var att inga samiska namn accepterades. I ett försök att 

”civilisera” samerna försvenskades samernas namn i skattelängder och kyrkligt material.45 Som vi ska se 

var detta även fallet i tingsprotokollen. 

                                                      
40 Kvist 1992, s. 63-64. 
41 Kvist 1992, s. 65-66 och 75. 
42 Kvist 1992, s. 66. 
43 Kvist 1992, s. 67. 
44 Fur 1993 a), s. 81. 
45 Fur 1993, s. 52. 
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5.1.2.2 Ekonomisk utveckling 

Lennart Lundmark har behandlat utbredningen av rennomadism i Lappmarken med tyngdpunkt på Luleå 

Lappmark. Enligt Lundmark levde samerna fortfarande i början av 1600-talet i ett fångstsamhälle där jakt 

och fiske var de helt dominerande näringarna. När svenska staten i början av 1600-talet började ta upp 

skatt i torkad fisk och andra födoämen i stället för som tidigare i skinnvaror fick detta svåra konsekvenser 

för den samiska befolkningen. Enligt Lundmark medförde dessa skatteuttag i form av födoämnen att 

befolkningen inte fick tillräckligt med mat och var en starkt bidragande orsak till den djupa kris som 

drabbade samer på 1610-talet. Bristen på föda i kombination med en förändrad renstam som främjade 

avel är enligt Lundmark två viktiga anledningar till att samer i hög grad övergick från jakt och fiske till 

rennomadism efter den svåra krisen i början av 1600-talet. Denna övergång till rennomadism ska ha varit 

fullbordad före 1670 eftersom de samtida källorna från denna period berättar om en fullt utvecklad 

rennomadism enligt Lundmark. Sammanfattningsvis ska därmed förra hälften av 1600-talet och 

årtiondena kring 1650 ha inneburit att fångstsamhället i allt högre grad övergavs till förmån för innehav 

av stora hjordar tamrenar.46

Tesen att rennomadismen inte har varit utbredd ”i alla tider” stöds av ”Samiskt 

informationscentrum” som vidare skriver att renskötsel både idag och historiskt utförs av en minoritet av 

samerna: ”Att samerna har varit ett renskötande folk i alla tider är fel. Trots att renen länge varit det 

viktigaste av djur för samerna så var det bara en liten del av folket, historiskt sett och idag, som baserat 

sina liv på ren”.47

5.2 DE SVENSKA UNDERSÖKNINGSOMRÅDENA 

De svenska undersökningar som valts som jämförelsematerial är baserade på Askers härad respektive 

Njurunda. Askers härad ligger i Närke, bestod av tre socknar med en blandning av skatte- krono- och 

frälsehemman. I en av socknarna var jorden nästan uteslutande frälsejord, medan fördelningen av olika 

typer av hemman var jämnare i de två övriga socknarna. Befolkningsmängden finns uppskattad för en av 

socknarna, Askers socken, och uppgick till ca 1650 personer mot slutet av 1600-talet.48

Undersökningen från Njurunda baserar sig på en socken vid kusten söder om Sundsvall. 

Befolkningen uppskattas till 600 personer under 1600-talet. Det hundratalet hemman bestod till 

övervägande del av självägande skattebönder och bör ha uppvisat relativt små socioekonomiska 

skillnader.49

                                                      
46 Lundmark 1982, s. 172-173. 
47 http://www.samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=1115 2006-01-23. 
48 Andersson 1998, s. 42-44. 
49 Taussi Sjöberg 1996, s. 31, 59 och 109-110. 
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5.3 TINGET 

På ett övergripande plan anses 1600-talet i många västländer ha genomgått vad som ofta går under 

benämningen ”den judiciella revolutionen”. Bland de utmärkande dragen hör bland annat en markant 

ökning av antalet ekonomiska mål, en ökad användning av skriftlighet, att privata käranden ersattes av 

statliga och att offentliga tingsförhandlingar ersatte de tidigare släktfejderna.50 Ytterligare drag är att 

tingsprotokollen under århundradet blev allt längre och utförligare, att andelen brottmål minskade och att 

tinget i ökande grad användes som statens informationskanal gentemot befolkningen.51 Enligt Marja 

Taussi Sjöberg går många av förändringarna att förklara med den framväxande centralmaktens strävan 

efter kontroll och inflytande i samhället i stort, och på tinget mera specifikt.52 På ett övergripande plan 

kan vi därmed säga att det lokala samhällets inflytande i tinget minskade till förmån för statens. 

Några av de aktörer som förekom vid tinget var underlagmannen och nämnden. Underlagmannen 

var den svenska överhetens representant och domare i målen. Nämnden var lokalt tillsatt och hade i 

uppgift bl.a. att ta ställning till skuldfrågan i brottsmål.53 Vidare var befallningsmannen, eller fogden, en 

representant för överheten som var närvarande vid tinget. Befallningsmannen anses ofta ha varit en 

mäktig person som hade i uppgift att ta upp skatt och beivrade överträdelser mot statens förordningar.54 

Även statens lokalt utsedde tillsynsman länsmannen var ofta aktiv vid tinget och skulle bl.a. biträda 

fogden.55 Sist men inte minst får vi i tinget möta de många personer som var inkallade att vittna, att svara 

på anklagelser, eller som själva förde talan i egenskap av kärande. 

5.4 SAMMANFATTNING 

I detta avsnitt med kortfattad bakgrundsinformation om Lappmarken, de svenska undersökningsområdena 

och tingets verksamhet har vi bl.a. kunnat notera de olika ekonomiska förutsättningarna i områdena. 

Medan näringen i Lappmarkerna utgjordes av fiske, jakt och i ökande grad av rennomadism, var 

jordbruket basen i de svenska områdena. Men även mellan Njurunda och Askers härad förekom skillnader 

i att Askers härad hade en långt större andel frälsejord än Njurunda som främst bestod av självägande 

skattebönder.  

I övrigt har vi sett den stora negativa inverkan som gruvdriften hade för samerna kring 1600-talets 

mitt och hur den svenska överhetens förnyade strävan att kristna samerna mot slutet av 1600-talet 

påverkade det samiska samhället. När det gäller tingets verksamhet medförde den judiciella revolutionen 

exempelvis en ökad andel ekonomiska ärenden, längre protokoll och ökat statligt inflytande. I avsnitt sju 

ska vi se om detta gäller även för tingsprotokollen från Lappmarken, men först en sammanfattning av 

aktuell forskning kring samiska kvinnor på 1600-talet. 

                                                      
50 Sundin 1992, s. 5-14. 
51 Taussi Sjöberg 1996, s. 38-39. 
52 Taussi Sjöberg 1996, s. 44. 
53 Sundin 1992, s. 60, Taussi Sjöberg 1996, s. 52  
54 Sundin 1992, s. 67. 
55 Sundin 1992, s. 68. 
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6 AKTUELL FORSKNING OM SAMISKA KVINNOR 
Forskning kring samiska kvinnor i tidigmodern tid uppvisar ett antal kännetecknande drag. För det första 

är det ett område som ännu är föga utforskat, och mycket av den forskning som presenteras nedan har inte 

haft kvinnor som huvudsakligt fokus. För det andra har den forskning som bedrivits till stor del baserat 

sig på det källmaterial som består i de samtida prästrelationerna och reseskildringarna vilka berördes i 

avsnitt 2 och 4. Karin Granqvists nyligen framlagda avhandling har dock haft tingsprotokollen från 

Jukkasjärvi tingslag i Torneå Lappmark som källmaterial (vilket är delvis samma empiriska material som 

denna uppsats behandlar), och Lennart Lundmark har utgått från kameralt material. Innehållsligt har 

områdena religion, traditioner i samband äktenskap och sexualitet, förhållandet mellan fattig och rik samt 

mellan kvinnor och män behandlats och presenteras kort nedan. 

6.1 RELIGION 

Religionshistorikern Håkan Rydving har studerat svenskt inflytande på samisk religionsutövning 1670-

1740 och framhåller vikten av kön för religionsutövningen. Män och kvinnor hade olika roller och 

möjligheter att utöva religiösa riter.56 Enligt Håkan Rydving var visserligen förbuden ömsesidiga för 

kvinnor och män, men med den skillnaden att för kvinnor gällde förbudet hela tiden medan förbuden för 

männen endast gällde under tiden riterna pågick.  För kvinnorna gällde dessa förbud i allmänhet under 

deras fertila ålder, och hos samerna skulle kvinnorna markera menstruationsperioder och graviditeter 

genom att inte bära bälte. Dessa religiösa restriktioner har även analyserats av Gunlög Fur som i dem ser 

en begränsning av kvinnan, men menar att sådana begränsningar baserade på kön inte återfanns utanför 

det religiösa/magiska området.57

Rydving finner det troligt att det var lättare för gamla kvinnor att längre kunna behålla sin religion 

än för vuxna män. En anledning till att det var lättare för svenskarna att nå vuxna män, var att dessa 

representerade familjen utåt och förstod och pratade något skandinaviskt språk i långt större utsträckning 

än kvinnorna som också mer sällan kom i kontakt med skandinaver eftersom deras arbetsfält var snävare. 

Det var nästan bara manlig samisk religionsutövning som skandinaverna hört talas om ännu i slutet av 

1600-talet.58

6.2 SEXUALITET OCH ÄKTENSKAP 

Gunlög Fur och Karin Granqvist, båda historiker, finner belägg för att samiska traditioner kring sexualitet 

skilde sig från den samtida svenska överhetens vilken endast sanktionerade sexualitet inom äktenskapet. 

Fur menar att det inte finns ”mycket som tyder på att samerna skulle ha begränsat sexuellt utövande till 

att gälla det lagliga äktenskapet” och vidare att föräktenskaplig sexualitet kan ha varit en accepterad del 

                                                      
56 Rydving 2004, s. 149. 
57 Fur 1998, s. 56. 
58 Rydving 2004, s. 151-152. 
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av det samiska samhället.59 Enligt Fur sökte den svenska överheten nå kontroll över samernas sexualitet 

och äktenskap för att omforma det samiska samhället.60 Till en början försökte den svenska överheten få 

över samerna ”[…]genom domar och övertalning och senare genom marginalisering att definiera för 

samerna en rätt uppfattning om förhållandet mellan könen, om sexualiteten och om Gud.”61 Att sexuella 

förbrytelser följdes upp och beivrades i lappmarken under tidigmodern tid är dock inte förvånande 

eftersom så skedde i hela Sverige enligt Fur.62 I Karin Granqvists undersökning var sedlighetsbrotten den 

vanligast förekommande typen av brott vid tinget i Jukkasjärvi (31 av totalt 242 fall) vilket hon i linje 

med Fur förklarar med den svenska överhetens vilja att beivra brott som ansågs hota den rådande 

ordningen och menar att den svenska överheten försökte ”förändra samernas traditioner och seder i 

förhållande till trolovning och giftermål”.63 Granqvists argument är att endast ett av 31 sedlighetsmål var 

initierat av samerna, och menar att samernas syn ”på vilka relationer som var legitima skilde sig åt mellan 

samer och präster”.64 Granqvist stödjer sig på de samtida källornas uppgifter om frierier som kunde pågå i 

ett par år och menar liksom Fur att det därför är möjligt att en parbildning kunde vara accepterad i det 

samiska samhället även den tid frierierna pågick; med andra ord att samernas syn på sedlighet skilde sig 

från den svenska.65 Enligt Granqvist misslyckades svenskarna med att förändra samernas vanor.66 

Intressant att nämna här är även Erik Solem som gör en koppling mellan samernas frieriseder och deras 

inställning till gåvor och gengåvor. Enligt Solem innehåller alltså frierierna ett inslag av byteshandel.67

Religionshistorikern Louise Bäckman har bland annat forskat i traditioner kring sexualitet och 

äktenskap bland befolkningar vid Nordkalotten. En intressant aspekt jag vill ta upp här är en förklaring 

som hon nämner bakom traditioner som ”hospitality prostitution”, ”wife-exchange” och ”wife-lending”, 

nämligen att förhindra inavel.68 Bakgrunden var att folk i dessa trakter bodde i relativt slutna samhällen 

med liten kontakt med varandra på grund av de långa och svårövervunna avstånden. Det är alltså möjligt 

att viljan att minska risken för inavel är en förklaring till förekomsten av ”wife-exchange”.  

6.3 EKONOMI OCH OLIKA SAMISKA GRUPPER 

Ett annat tema som har tagits upp av flera forskare än förhållandet mellan fattiga och rika. Här finns det 

forskare som anser att det samiska samhället var skiktat, och andra som intar motsatt ståndpunkt. Till den 

förra skolan hör Gunlög Fur och Andera Amft vilka pekar på vikten av att ta hänsyn inte minst till 

                                                      
59 Fur 1998 s. 57.  
60 Fur 1998, s. 49. 
61 Fur 1998, s. 60. 
62 Fur 1998, s. 49. 
63 Granqvist 2004, s. 30. 
64 Granqvist 2004, s. 110-115. I Larsen och Rauøs utgåva av protokollen från Jukkasjärvi tingslag finns dock inget 
som tyder på att det var samerna som initierat fallet (Larsen och Rauø 1997, s. 57).  
65 Granqvist 2004, s. 113. 
66 Granqvist 2004, s. 117. 
67 Solem 1933, s. 246-251. 
68 Bäckman 1982, s. 155, enligt Rytcheu. Bäckman påpekar att dessa termer skapades av ´researchers with an 
occidental-Christian view of sexuality’ (s. 154). Till denna beskrivning kan tilläggas att termerna är skapade utifrån 
ett manligt perspektiv (en alternativ term ur ett kvinnligt perspektiv vore ”husband-lending”). 
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familjens välstånd vid en analys av kvinnors situation69. Enligt Amft utmärktes det samiska samhället av 

en stark social skiktning och Gunlög Fur menar att det fanns en tydlig hierarki mellan fattig och rik.70 

Johannes Marainens undersökning visar att rikedom var det helt överskuggande kriteriet inför val av ett 

beslut om äktenskapspartner.71 Religionshistorikern Louise Bäckman tolkar brudköpet och dess 

återgällning i form av hemgift som att två släkter knöt band med varandra, och tillmäter därmed indirekt 

betydelse åt en ekonomisk skiktning av det samiska samhället.72 Roger Kvist har studerat perioden 1760-

1860 i delar av Luleå Lappmark och menar till skillnad från tidigare forskare att äktenskap i det samiska 

samhället endast i mycket liten utsträckning tog hänsyn till ekonomi. Skattemässigt finner Kvist 

visserligen belägg för en ekonomisk skiktning av det samiska samhället, men Kvists undersökning av 

giftermålsmönster hos 150 personer visar att giftermål i allmänhet ingicks utan hänsyn till skillnad i 

familjernas ekonomiska ställning.73  

Gunlög Fur framhåller att samer inte ska betraktas som en enda homogen grupp, och understryker 

skillnaderna mellan fjäll- respektive skogssamer under 1600-talet.74 Även Håkan Rydving visar att det 

fanns olika typer av samer med avseende på inställning till kristendomen. Rydving finner i sin 

undersökning samer som var så positivt inställda till kristendomen att de kom att göra gemensam sak med 

den svenska överheten, och mot det egna folket.75 Fur menar vidare att samerna tillämpade olika 

strategier för att minimera extern påverkan i de fall den inte var önskvärd. Dessa strategier utgjordes 

enligt Fur av verbalt motstånd, trots mot påbud och i vissa fall våld.76 Håkan Rydving finner detta riktigt 

med tillägget att samer även använde sig av en fjärde strategi: att undvika möten med svenskarna.77 En 

samisk ”motblick” i form av öknamn på svenskar och ”bortvänd blick” när myndighetspersoner sökte 

information om samisk religion är ytterligare en viktig aspekt som Fur framhåller.78

När det gäller kvinnor och ekonomi framhåller både Håkan Rydving, Louise Bäckman och 

Gunlög Fur traditionen med en tandren som kunde innebära att en ung flicka hade många renar redan före 

giftermålet. Rydving menar att samiska kvinnor var ekonomiskt oberoende.79

6.4 RELATIONEN MELLAN KVINNOR OCH MÄN 

Flera forskare har även intresserat sig för relationen mellan kvinnor och män, och det finns forskare som 

menar att den samiska kvinnans ställning var stark och att relationen mellan män och kvinnor var icke-

hierarkisk, medan andra ser den samiska kvinnan som underordnad mannen. 
                                                      

69 Amft 2000 s. 127. 
70 Amft 2000, s. 120-124 och 160-161.  
71 Marainen 1992, s. 91 och 100. 
72 Bäckman 1982, s. 153. Andra forskare har i stället sett det som att brudköpet var en kompensation för att brudens 
släkt förlorade arbetskraft eller som bidrag till de kostnader som kvinnan orsakat familjen. 
73 Kvist 1989, s. 41-43. 
74 Fur 1992, s. 43 och 1993, s. 91. 
75 Rydving 2004, s. 66 respektive 70. 
76 Fur 1993, s. 90. 
77 Rydving 2004, s. 68. 
78 Fur 1998, s. 60. 
79 Rydving 2004, s. 145. 

 22



   

Till den förra skolan hör Gunlög Fur och Louise Bäckman. Fur menar att samiska kvinnor inte 

varit underordnade männen och ser den lika fördelningen av renar mellan pojkar och flickor i familjen 

som ett exempel på ett komplementärt förhållande mellan könen, snarare än underordnat. Ytterligare 

exempel som Fur ser som skäl till att relationen var komplementär är uppdelningen av sysslor och 

religiösa plikter mellan män och kvinnor, en egalitär skapelseberättelse samt ett samliv på prov under den 

tid frieriet pågick som syftade till att skapa ”en union som kunde präglas av harmoni och samarbete”.80 

Gunlög Fur finner alltså inte någon uttalad hierarki mellan könen, utan menar i stället samernas hierarkier 

återfanns mellan ung och gammal samt mellan fattig och rik.81 Enligt Louise Bäckman har den samiska 

kvinnans ställning varit stark i ett historiskt perspektiv, och ser även hon att en viktig anledning till detta 

var traditionen med tandrenen som innebar att en blivande brud kunde äga många renar som hon fick 

förfoga över självständigt.82 Vidare menar Bäckman att vår tids jämställdhetsdebatt varit främmande 

bland samerna som aldrig ifrågasatt könens likvärdiga ställning, och att ingetdera kön idag kan anses vara 

underordnat det andra.83

Andrea Amft intar motsatt hållning, och menar att det samiska samhället både nu och förr 

inneburit och fortfarande innebär en tydlig underordning av kvinnan. Amft håller med Gunlög Fur om att 

fördelningen av sysslor varit komplementär mellan kvinnor och män, men eftersom det var arbetet med 

renen som hade högsta prioritet av hushållets samtliga göromål – och som ytterst var männens ansvar – 

kom ”vardagen och kvinnornas liv att utformas […] i stor utsträckning efter renskötselns, och därmed i 

förlängningen även männens, behov och villkor.”84 Amft konstaterar i likhet med Louise Bäckman att 

någon debatt om jämlikhet knappast förts inom det samiska samhället, men där Bäckman menar att den 

för samerna varit irrelevant eftersom ”könens likvärdiga ställning […] aldrig kan ifrågasättas”, menar 

Amft tvärtom att ”det tveklöst råder en betydande ojämlikhet mellan könen”.85 Enligt Amft förklaras den 

uteblivna jämställdhetsdebatten med att kollektivet tillmäts större värde än individen, och en 

”mytbildning som går ut på att den samiska kvinnan har en mycket stark ställning och att det samiska 

samhället är ett mycket jämställt samhälle”.86

6.5 SAMMANFATTNING 

Mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar om skillnader mellan samiska och svenska kvinnors 

situation, eventuella regionala skillnader, förekomst av uttryck för motmakt samt vilka grupper som 

förekommer i källorna, har vi ovan funnit flera intressanta rön.  När det gäller skillnader mellan samiska 

                                                      
80 Fur 1998, s. 56 och 59. 
81 Fur 1998, s 56. Även Andrea Amft och Håkan Rydving framhåller betydelsen av ålder (Amft 2000, s. 124, 
Rydving 2004, s. 155-156). Rydving beskriver hur både mäns och kvinnors religionsutövande var beroende av om 
de var pojkar/flickor, vuxna/fertila eller äldre. Män som börjat tappa tänder ansågs vidare som maktlösa.  
82 Bäckman 1985, s. 198. Idag får flickor och pojkar i stället tidigt ”renmärken” för att kunna bli ekonomiskt 
självständiga.  
83 Bäckman 1985, s. 198 och 202. 
84 Amft 2000, s. 123 och 161. 
85 Bäckman 1985, s. 197 och Amft 2000, s. 160. 
86 Amft 2000, s. 186-187. 
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och svenska kvinnor finner vi traditionen med tandrenen som enligt forskare gav kvinnor ekonomiskt 

oberoende. Vi ser även hur den samiska synen på sedlighet kunde skilja sig från den svenska överhetens. 

Vidare kan vi konstatera att åsikterna går isär när det gäller vilka variabler som ska anses ha haft störst 

betydelse för samiska kvinnor. Vissa forskare ser variabeln kön som central medan andra pekar på 

ekonomins betydelse. Frågeställningen om regionala skillnader har inte stått i fokus i aktuell forskning, 

men däremot har flera olika tecken på motmakt, eller strategier för att minimera oönskad påverkan, 

identifierats av flera forskare. Slutligen kan vi notera angående vilka grupper som kommer till tals att 

aktuell forskning i många fall fokuserar på de traditioner som är utmärkande för renskötande samer, 

medan andra samiska grupper knappast behandlats i den översikt som presenterats här. 

I de två följande avsnitten 7 och 8 presenteras uppsatsens empiriska undersökning, först den 

kvantitativa, och därefter den kvalitativa. Ger uppsatsens undersökning samma belägg som aktuell 

forskning kommit fram till, eller finner vi skillnader? Undersökningens resultat jämfört med rönen från 

aktuell forskning diskuteras närmare i det följande avsnitt 9.  

 24



   

7 ÄRENDEN VID TINGEN OCH KVINNLIG REPRESENTATION 
I detta avsnitt presenteras de kvantitativa resultaten från den empiriska undersökningen med kontinuerliga 

jämförelser med svenskt material. Avsnittet är uppbyggt i två steg. I ett första steg (”Ärenden vid tingen”) 

presenteras statistik över samtliga förekommande ärenden vid tingen i Lappmarken varpå en jämförelse 

med övergripande statistik från Njurunda och Askers härad i Sverige görs. I det andra steget (”Kvinnlig 

representation”) presenteras först statistik över de ärenden där kvinnor var delaktiga i Lappmarken 

varefter en jämförelse görs med de båda undersökningarna i Sverige. 

7.1 ÄRENDEN VID TINGEN 

Ärenden vid tingen är indelade i en social, en politisk, en ekonomisk och en formell sfär.87 I den sociala 

sfären ingår fysiskt våld, verbala angrepp, stöld, sedlighetsbrott och religiösa brott. Den politiska sfären 

innehåller brott mot överheten såsom att inte inställa sig vid tinget eller försummelser med att utföra sina 

plikter i form av utlagor eller skatt. I den ekonomiska sfären ingår ärenden i samband med jordköp, arv, 

nyttjande av egendom och ekonomiska anspråk (främst skulder). Den formella sfären, slutligen, består i 

uppläsning av så kallade ”placater” och nya förordningar som befolkningen informerades om av 

överheten. 

7.1.1 Luleå och Torneå Lappmarker 

Tabellen nedan visar ärenden i de olika sfärerna för Luleå och Torneå Lappmarker under de två 

undersökningsperioderna. I de fyra första kolumnerna visas ärenden i absoluta antal och som andelar för 

Luleå Lappmark under de två perioderna, och därefter visas absoluta tal och andelar för Torneå 

Lappmark. 
 

Tabell 1: Ärenden vid tingen per sfär i Luleå och Torneå (Jukkasjärvi) Lappmarker  
Absoluta antal och uttryckt i % 

 

 Luleå 
Lappmark 
1650-1659  

% Luleå 
Lappmark 
1690-1699  

% Torneå 
Lappmark 

Jukkasjärvi 
1650-1659 

% Torneå 
Lappmark 

Jukkasjärvi 
1690-1699  

% 

Totalt social sfär 8 27% 49 40% 13 46% 25 24% 

Totalt politisk sfär 13 43% 5 3% 9 32% 9 9% 

Totalt ekonomisk sfär 9 30% 28 23% 4 14% 32 30% 

Totalt formell sfär 0 0% 37 31% 2 7% 38 36% 

Övrigt   2 2%   1 1% 

Totalt ärenden  30  121  28  105  

Källa: Luleå Lappmark: Svea Hovrätt Renoverade Domböcker Gävleborgs län nr. 2-9, Jämtlands län nr. 1, 
Västerbottens län nr. 2-8 samt Norrbottens län nr. 1. Torneå Lappmark: Larsen & Rauø 1997. 
 

                                                      
87 I enlighet med Gudrun Anderssons kategoriseringar i Tingets kvinnor och män. Genus som norm och strategi 
under 1600- och 1700-tal. 
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Tabellen visar att förhållandena mellan de olika sfärerna skiljer sig på några viktiga punkter 

mellan de båda lappmarkerna. Under den första perioden representerade den sociala sfären nära hälften av 

samtliga ärenden i Torneå Lappmark, och endast en dryg fjärdedel i Luleå Lappmark under samma 

period. När vi kommer till den senare perioden var situationen den omvända: nu hade antalet ärenden i 

den sociala sfären sexfaldigats i Luleå Lappmark under det att andelen i Torneå tvärtom hade sjunkit till 

en fjärdedel av samtliga ärenden. Den politiska sfären motsvarade en stor andel i Luleå Lappmark under 

den första perioden, men sjönk under den andra, medan antalet politiska ärenden var oförändrat mellan 

perioderna i Torneå Lappmark. Den ekonomiska sfären ökade starkt i båda Lappmarkerna mellan 

perioderna. Under den första perioden utgjorde den ekonomiska sfären nära en tredjedel av samtliga 

ärenden i Luleå Lappmark, en andel som sjönk något under den andra perioden. I Torneå Lappmark 

dubblerades i stället den ekonomiska sfärens andel av samtliga ärenden mellan perioderna. Under den 

andra undersökningsperioden ökade också centralmaktens bruk av tinget som informationskanal genom 

uppläsningar av placater och förordningar, vilket skedde i lika stor utsträckning i de båda Lappmarkerna. 

När vi i tabellen nedan ser närmare på olika typer av ärenden finner vi att Luleå Lappmark såg en 

stor ökning av alla typer av sociala ärenden mellan perioderna. I Torneå Lappmark ökade särskilt antalet 

stölder, medan antalet sedlighetsbrott sjönk. Under den andra perioden uppvisade Torneå även de enda 

religiösa brott som återfinns i den empiriska undersökningen. 
  

Tabell 2. Typer av ärenden inom respektive sfär i Luleå och Torneå (Jukkasjärvi) Lappmarker.  

Absoluta antal 
 

Ärendekategorier Luleå Lappmark 
1650-1659 

Luleå Lappmark 1690-
1699 

Torneå Lappmark 
Jukkasjärvi 1650-1659 

Torneå Lappmark 
Jukkasjärvi 1690-1699 

Fysiskt våld  10 4 5 

Verbala angrepp  11 3 4 

Stöld 5 15 1 10 

Sedlighetsbrott 3 11 5 2 

Religiösa brott    4 
Totalt social sfär 8 49 13 25 
Svarslös    1 

Skatt/plikt 12 4 8 4 

Olaga handel 1 1 1 3 

Annat    1 
Totalt politisk sfär 13 5 9 9 
Jordköp    2 

Arv 1 6 2 6 

Nyttjande av egendom 3 8  12 

Ekonomiska anspråk  4 11 2 10 

Nyupptagning av mark 1 2  2 

Övrigt  1   
Totalt ekonomisk sfär 9 28 4 32 
Totalt formell sfär 0 37 2 38 
Övrigt 0 2  1 
Totalt antal ärenden 30 121 28 105 

Källa: Svea Hovrätt Renoverade Domböcker Gävleborgslän nr. 2-9, Jämtlands län nr. 1, Västerbottens län nr. 2-8 
och Norrbottens län nr. 1. Larsen & Rauø 1997. 
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Inom den politiska sfären finner vi främst ärenden med avseende på befolkningens skyldigheter 

att erlägga skatter eller fullgöra andra plikter gentemot överheten. Denna ärendekategori sjönk väsentligt i 

Luleå Lappmark mellan perioderna. Även i Torneå Lappmark sjönk andelen ärenden om skatter och 

plikter, vilket i stort kompenserades av ärenden om olaga handel. Den ekonomiska sfären uppvisade alltså 

en stark uppgång i båda Lappmarkerna, och fördelningen av ärenden är snarlik. Under den andra perioden 

var ekonomiska anspråk och nyttjande av egendom de vanligast förekommande kategorierna, följt av arv. 

Nyupptagning av mark förekom i båda Lappmarkerna, medan det endast var Torneå Lappmark som hade 

jordköpsärenden. 

7.1.2 Jämförelse Lappmarken - Sverige 

Så långt alltså lappmarken, men hur såg situationen ut i Sverige som här representeras av Njurunda och 

Askers härad? Tabellen nedan visar respektive sfärs andel av det totala antalet ärenden i de olika 

undersökningsområdena. 
 

Tabell 3. Ärenden vid tingen per sfär i Luleå och Torneå (Jukkasjärvi) Lappmarker, Njurunda och Askers 
härad. Andelar 

 Luleå 
Lappmark 
1650-1659 

% 

Luleå 
Lappmark 
1690-1699 

% 

Torneå 
Lappmark 

Jukkasjärvi 
1650-1659 % 

Torneå 
Lappmark 

Jukkasjärvi 
1690-1699 % 

Njurunda 
1640-
1649 
% 

Njurunda 
1680-
1689 
% 

Askers 
härad 
1641-
1645 
% 

Askers 
härad 
1681-
1685 
% 

Totalt social sfär 27% 40% 46% 24% 14% 6% 29% 12% 

Totalt politisk sfär 43% 3% 32% 9% 14% 7% 13% 9% 

Totalt ekonomisk 
sfär 

30% 23% 14% 30% 62% 60% 54% 65% 

Totalt formell sfär 0% 31% 7% 36% 10% 27% 4% 13% 

Övrigt  2%  1%    1% 

Källa: Luleå Lappmark: Svea Hovrätt Renoverade Domböcker Gävleborgs län nr. 2-9, Jämtlands län nr. 1, 
Västerbottens län nr. 2-8 samt Norrbottens län nr. 1. Torneå Lappmark: Larsen & Rauø 1997. Njurunda: Taussi 
Sjöberg 1996 s. 219.88 Askers härad: Andersson 1998, s.74. 

 

Det som är mest slående är den stora skillnaden mellan Lappmarken och Sverige i andelen ekonomiska 

ärenden. Under den senare perioden i de två svenska undersökningarna motsvarade den ekonomiska 

sfären nästan två tredjedelar av samtliga ärenden. Detta är mer än dubbelt så mycket jämfört med 

Lappmarken. Den andra stora skillnaden är den sociala sfären sjunker till en tiondel eller mindre av 

samtliga ärenden i de två undersökningarna i Sverige, medan andelen är så hög som 40 % i Luleå 

Lappmark vilket även innebär en uppgång från den tidigare perioden. Såväl i Torneå Lappmark som i de 

svenska undersökningarna ser vi en nedgång av andelen sociala ärenden. Vi noterar även en kraftig 

                                                      
88 Eftersom jag har valt den indelning av ärenden i olika sfärer som Gudrun Andersson använt sig av, har jag behövt 
gruppera om Marja Taussi Sjöbergs ärenden för att möjliggöra en jämförelse. Jag har gjort på följande vis (Taussi 
Sjöberg 1996, tabell  1 s. 219): till den sociala sfären har jag fört Hor, lägersmål, Tidelag, Lövjeri, Stöld, Våld, 
Hemsökn. osämja, Förtal och Äktenskapsbalk. Till den politiska sfären har jag fört Tredska: skjuts, skatter, handel, 
förbud. Till den ekonomiska sfären har jag fört Skadekrav, fordran, Tvist: legohjon, knekthåll, Markanvändning och 
Jordmål. Till den formella sfären har jag fört Förordn, förhör. 

 27



   

uppgång i formella ärenden i Lappmarken samt Njurunda. Jämfört med Lappmarken är det alltså markant 

hur mycket större andelen ekonomiska ärenden är i de båda svenska undersökningarna, och hur mycket 

mindre andelen sociala ärenden. Torneå uppvisar störst likheter med de svenska undersökningarna genom 

att ha en högre andel ekonomiska ärenden och en lägre, och därtill sjunkande, andel sociala ärenden. 

För vi ska kunna jämföra situationen i de båda Lappmarkerna med varandra och därefter med 

Sverige måste vi bearbeta materialet så att vi får samma storhet att jämföra. I tabellen nedan har jag tagit 

fram ett mått som är ”antal årliga ärenden per invånare”.89 Eftersom vi ofta endast ser något eller några 

ärenden per år inom de olika sfärerna, och vi sedan delar det årliga antalet ärenden med hela befolkningen 

får vi små tal.  
 

Tabell 4: Årligt antal ärenden per invånare i Luleå och Torneå (Jukkasjärvi) Lappmarker,  
Njurunda och Askers härad 

Årliga antal 
ärenden per 
invånare 

Luleå 
Lappmark 
1650-
1659 

Luleå 
Lappmark 
1690-
1699 

Torneå 
Lappmark 
Jukkasjärvi 
1650-1659 

Torneå 
Lappmark 
Jukkasjärvi 
1690-1699 

Njurunda 
1640-
1649 

Njurunda 
1680-
1689 

Askers 
härad 
1641-
1645 

Askers 
härad 
1681-
1685 

Sociala 0,0008 0,0036 0,0031 0,0046 0,00483 0,00300 0,00305 0,00288 
 - varav sedlighet 0,0003 0,0008 0,0012 0,0004 0,00117 0,00167 0,00129 0,00085 
Politiska  0,0012 0,0004 0,0021 0,0017 0,00483 0,00317 0,00133 0,00222 
Ekonomiska  0,0009 0,0021 0,0010 0,0059 0,02167 0,02817 0,00562 0,01519 
Källa: Luleå Lappmark: Svea Hovrätt Renoverade Domböcker Gävleborgs län nr. 2-9, Jämtlands län nr. 1, 
Västerbottens län nr. 2-8 samt Norrbottens län nr. 1.Torneå Lappmark:  Larsen & Rauø 1997. Njurunda: Taussi 
Sjöberg 1996 s. 219. Askers härad: Andersson 1998, s.74. 
 
 

Om vi först analyserar förhållandet i de båda lappmarkerna finner vi att utslaget per invånare hade 

Torneå Lappmark fler ärenden i alla sfärerna än Luleå Lappmark under båda perioderna med undantag för 

sedlighetsbrott. Intressant att notera är att andelen ekonomiska brott under den andra perioden sett till 

invånarantalet var tre gånger så stort i Torneå Lappmark jämfört med Luleå Lappmark under samma 

period. 

En jämförelse med Njurunda och Askers härad i Sverige visar på en viktig skillnad inom den 

sociala sfären: andelen sjunker i Njurunda och Askers härad mellan de båda undersökningsperioderna, 

medan den tvärtom ökar i Lappmarken. Om vi ser till sedlighetsbrotten specifikt finner vi att Njurunda 

hade den ojämförligt högsta andelen sedlighetsbrott per invånare under den senaste perioden. Därefter 

följde Askers härad tätt följt av Luleå Lappmark, och sist Torneå Lappmark. När det gäller både den 

politiska och ekonomiska sfären hade Njurunda ett väsentligt högre årligt antal ärenden per invånare än 

övriga områden under såväl den första som den andra undersökningsperioden. Skillnaden mellan 

                                                      
89 Befolkningen har beräknats utgöra 1 500 personer i Luleå Lappmark, 600 personer i Torneå Lappmark, 600 
personer i Njurunda samt knappt 5 000 personer i Askers härad. Se 5.1.1 för befolkning i Lappmarken. Information 
om befolkningen i Njurunda är hämtad från Taussi Sjöberg 1996, s. 59 och i Askers härad från Andersson 1998, s. 
44. Andersson saknar uppgift om befolkning för två av tre socknar i Askers härad. För den tredje socknen har 1 650 
personer uppgivits som befolkningsmängd. Som närmevärde för hela Askers härad har jag multiplicerat detta antal 
med tre vilket ger knappt 5 000 personer. Uppgifter om befolkningsmängd är mycket osäkra och resultat måste 
tolkas med stor försiktighet. 
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Njurunda och övriga områden är som störst inom den ekonomiska sfären.90 När det gäller utvecklingen 

mot att i allt större utsträckning använda tinget för ekonomiska ärenden var detta långt tydligare i 

Njurunda och Askers härad än i Lappmarken. Njurunda hade det allra högsta årliga antalet ekonomiska 

ärenden per invånare under den andra perioden och Luleå det lägsta. Det var mer än tio gånger vanligare 

att tinget användes vid ekonomiska ärenden i Njurunda jämfört med Luleå.  

Sammanfattningsvis tyder siffrorna ovan på att utvecklingen i både Njurunda och Askers härad till 

stora delar sammanfaller med det allmänna mönstret i ”den judiciella revolutionen” genom den starka 

utvecklingen av ekonomiska ärenden och en minskning av andelen sociala ärenden. Lappmarken uppvisar 

däremot som vi sett en delvis annorlunda utveckling genom att trenden mot allt fler ekonomiska ärenden 

var långt mer blygsam här, särskilt i Luleå Lappmark. Vidare ökade andelen ärenden inom den sociala 

sfären i Lappmarken, medan den minskade i Sverige. 

7.2 KVINNLIG REPRESENTATION 

Vi har tidigare sett att antalet sociala ärenden per invånare mångfaldigades mellan undersöknings-

perioderna i Luleå, medan uppgången inte var lika markerad i Torneå Lappmark (tabell 4). Ökningen 

inom den ekonomiska sfären sett till invånarantalet var däremot flera gånger större i Torneå än i Luleå 

Lappmark. Det vi kan förvänta oss innan vi närmare ser till kvinnors representation vid tingen i Luleå och 

Jukkasjärvi är därmed en relativt högre representation av kvinnor inom den sociala sfären i Luleå, och 

inom den ekonomiska i Torneå. Var så även fallet? 
 

Tabell 5: Kvinnor vid tinget i Luleå och Torneå (Jukkasjärvi) Lappmarker 
Absoluta tal 

 

 Luleå Lappmark 
1650-1659 

Luleå Lappmark 
1690-1699 

Torneå Lappmark 
Jukkasjärvi 1650-1659 

Torneå Lappmark 
Jukkasjärvi 1690-1699 

Fysiskt våld  4 1 3 
Verbala angrepp  5 1 3 
Stöld  6  2 
Sedlighetsbrott 3 11 5 2 
Totalt social sfär 3 26 7 10 
Arv 1 5  6 
Ekonomiska anspråk  1 4 1 1 
Totalt ekonomisk sfär 2 9 1 7 
Totalt antal ärenden 6 35 8 17 
Källa: Luleå Lappmark: Svea Hovrätt Renoverade Domböcker Gävleborgs län nr. 2-9, Jämtlands län nr. 1, 
Västerbottens län nr. 2-8 samt Norrbottens län nr. 1. Torneå Lappmark: Larsen & Rauø 1997. 
 

 

                                                      
90 Som vi tidigare sett bestod Njurunda främst av självägande bönder som hade möjlighet att processa om sin jord, 
medan stora delar av Askers härad var frälsejord. Vi kan alltså delvis förklara den stora andelen ekonomiska ärenden 
med den höga andelen självägande bönder. Vidare menar Marja Taussi Sjöberg att den stora andelen ekonomiska 
tvister berodde på de dåliga tiderna och de många kraven på bönderna från den svenska överheten. Detta förklarar 
även de många politiska ärendena som var ett resultat av allmogens protester mot dessa krav. Taussi Sjöberg 1996, 
s. 43-44. 
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Tabellen ovan bekräftar just det som den allmänna statistiken gav antydningar om: kvinnor var till helt 

övervägande del representerade under den andra perioden i Luleå inom den sociala sfären, samtidigt som 

det var förhållandevis vanligare för kvinnor att figurera i ekonomiska ärenden i Jukkasjärvi i Torneå 

Lappmark. Det var sedlighetsbrotten som svarade för den stora andelen sociala ärenden i Luleå under den 

andra undersökningsperioden, men kvinnor förekom även som aktörer när det gällde fysiskt våld, verbala 

angrepp och stöld. I den ekonomiska sfären förekom kvinnor i ärenden som gällde ekonomiska anspråk 

och arv. Under tiden som det förekom elva sedlighetsbrott i Luleå var det endast två i Jukkasjärvi, och 

kvinnor var även mindre vanligt förekommande inom ärenden som rörde de övriga kategorierna inom den 

sociala sfären. Den viktiga skillnaden mellan tingen när det gäller kvinnliga aktörer var alltså att den 

starka uppgång i sedlighetsbrotten som skedde i Luleå saknade motsvarighet i Torneå Lappmark samt att 

den ekonomiska aktiviteten sett till befolkningen var dubbelt så hög i Torneå jämfört med i Luleå 

Lappmark. Om vi nu jämför med situationen i Sverige, vad finner vi då? 

7.3 JÄMFÖRELSE LAPPMARKEN - SVERIGE 

Liksom när det gäller Lappmarken var kvinnor aktiva vid tinget främst inom den sociala och ekonomiska 

sfären även i Njurunda och Askers härad.91 Stora skillnader mellan Lappmarken och Sverige kan 

emellertid identifieras, skillnader som i stort överensstämmer med statistiken av samtliga ärenden i 7.1. I 

tabellen nedan har förutom absoluta tal även andelar tagits fram för de senare perioderna i de fyra 

områdena samt för Njurunda och Askers härad för de två första perioderna. I Lappmarken finner vi att 

majoriteten av kvinnor vid tinget agerade i ärenden inom den sociala sfären, medan den övervägande 

delen av kvinnor i Njurunda och Askers härad var aktiva inom den ekonomiska sfären, med undantag för 

Askers härad under den första perioden. Mest markant är skillnaden mellan Luleå Lappmark och 

Njurunda. I Luleå Lappmark tillhörde under den andra perioden 75 % av alla ärenden med kvinnliga 

aktörer den sociala sfären, medan 85 % av alla ärenden i Njurunda med kvinnliga aktörer i stället tillhörde 

den ekonomiska sfären. Beträffande den ekonomiska sfären var kvinnor främst aktiva när det gällde 

jordköp och ekonomiska anspråk i såväl Njurunda som Askers härad mot slutet av 1600-talet. I Asker 

förekom även kvinnor i ärenden som rörde arv och nyttjande av egendom. I Lappmarken var inga kvinnor 

aktiva i ärenden som gällde jordköp, utan som vi såg i tabell 5 var det arv och ekonomiska anspråk som 

var de största kategorierna. 

                                                      
91 Talen för Askers härad består av det totala antalet kvinnor (såsom kärande, svarande och vittnen) aktiva i olika 
mål. Talen för Lappmarken och Njurunda består däremot i antalet ärenden med kvinnliga aktörer. Askers härads 
absoluta tal kan därför inte jämföras med övriga områden. Andelarna ger emellertid information om utveckling över 
tiden samt förhållanden mellan de olika områdena. Se Taussi Sjöberg 1996, s. 221 och Andersson 1998, s. 74. 

 30



   

Tabell 6: Kvinnor vid tingen i Luleå och Torneå (Jukkasjärvi) Lappmarker, Njurunda och Askers härad. 
Absoluta tal och andelar 

 

Totalt social sfär 3 26 74% 7 10 59% 15 38% 10 16% 66 70% 79 39%

Totalt politisk sfär 1 3 0
Totalt ekonomisk sfär 2 9 26% 1 7 41% 22 55% 53 84% 24 26% 110 54%

Totalt formell sfär 1 8
Övrigt 2

Totalt 6 35 8 17 40 63 94 202

% Askers hära

3 3

d 
1681-1685

%Torneå 
Lappmark 

Jukkasjärvi 
1690-1699

Askers härad 
1645-1649

% % Njurunda
1640-1649

% Njurunda 
1680-1684, 
1689-1693

%Luleå 
Lappmark 

1650-1659

Luleå 
Lappmark 

1690-1699

Torneå 
Lappmark 

Jukkasjärvi 
1650-1659

 
 

Källa: Luleå Lappmark: Svea Hovrätt Renoverade Domböcker Gävleborgs län nr. 2-9, Jämtlands län nr. 1, 
Västerbottens län nr. 2-8 samt Norrbottens län nr. 1. Torneå Lappmark: Larsen & Rauø 1997. Njurunda: Taussi 
Sjöberg 1996 s. 221-22292 och Askers härad: Andersson 1998, s 74-75. Talen för Luleå och Torneå Lappmarker är 
alltför låga under den första perioden för att andelar ska vara relevanta. 

 

Ytterligare en väsentlig skillnad är att Luleå lappmark skiljer sig från både Sverige och Torneå Lappmark 

genom att den kvinnliga representationen ökade inom den sociala delen, medan den minskade kraftigt 

mellan perioderna i övriga områden. Bland de sociala ärendena var den viktigaste ärendekategorin 

sedlighetsbrott där kvinnor i stort sett alltid var svarande. Denna kategori minskade i både Njurunda och 

Askers härad liksom i Torneå Lappmark, medan den ökade i Luleå. 

                                                      
92 Till den sociala sfären har förts: Sedlighetsbrott, Lövjeri, Våld, Stöld, Missfirmelse. Till den ekonomiska sfären 
har förts Jord, arv, Sytning, Knektarv, hjälp Ersättn: löst, lön, Övrigt. Till den politiska sfären har förts: Tubbning. 
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8 KVINNORNA BAKOM STATISTIKEN 
När nu den övergripande statistiken från tingen i Lappmarken och Sverige är etablerad är det dags för den 

kvalitativa undersökningsdelen. Som den kvantitativa analysen gav vid handen var kvinnor främst aktiva 

inom den sociala sfären – och då särskilt sedlighetsbrott – samt den ekonomiska sfären. Denna kvalitativa 

del kommer därför att fokusera särskilt på kvinnors förhållande till sedlighet och ekonomi. 

Avsnittet är indelat i tre steg. I det första steget ger jag statistiken ”kött och blod” för ärenden med 

kvinnliga aktörer i Luleå och Torneå Lappmarker under de två undersökningsperioderna i 8.1. Därefter 

analyserar jag vilka möjligheter och hot som dessa kvinnor upplevde, om vi kan skönja några tecken på 

motstånd mot den svenska överheten och jag söker även urskilja rådande värderingar i det samiska 

samhället i 8.2. Informationen från tingsprotokollen från Lappmarkerna kompletteras med uppgifter från 

samtida berättande källor. Slutligen jämför jag situationen i Lappmarken med den i Sverige i 8.3 utifrån 

aktuell forskning. I tillägg till undersökningsperioderna 1650-1659 och 1690-1699 har jag även inkluderat 

år 1685 i denna kvalitativa analys. Anledningen är att detta år innehåller ärenden som ger oss väsentliga 

upplysningar om förhållanden i Lappmarkerna. 

8.1 KVINNOR AV KÖTT OCH BLOD I LULEÅ OCH TORNEÅ LAPPMARKER 

8.1.1 Luleå 1650 

Under den första undersökningsperioden förekom kvinnor i sex olika ärenden; tre sociala, ett formellt och 

två ekonomiska. De tre sociala ärendena var exempel på två typer av sedlighetsbrott: mökränkning och 

lönskaläge.93 Dessa ärenden följde exakt samma språkliga mall i protokollet: 
 

Lars Pedersson i Soxjock hafuer lägrat Kirstin Larsdotter ibidem till mökränkian bleef 
saak effter det 3 cap i Gifft B fyratijo mark, Uthgaff - 40 m.94

 

Skillnaden mellan mökränkning och lönskaläger var det högre bötesbeloppet om 40 marker för det förra 

brottet och hänvisning till giftermålsbalken, medan lönskaläger hade ett väsentligt lägre bötesbelopp om 

tre marker och saknade hänvisning till lagrum. Endast mannen betalade böter. Texten är mycket 

kortfattad och det framgår inte om det är en graviditet, ett barns födelse eller andra orsaker som föranlett 

att målet togs upp vid tinget. Vi får heller inte någon information om personerna utöver deras 

hemtillhörighet, och det framgår inte om båda parterna kallades till tinget, om de båda genast erkände 

eller om vittnen kallades. 

Det formella ärendet är från 1659 och gäller en förmaning från befallningsmannen som förbjöd 

lapparna att tigga såsom de ”öfua och bruka […] på bygden”. Om en man upptäcktes med att tigga skulle 

han ”blifua gripien till Soldat”, och om tiggande kvinnor upptäcktes ”så skola de tagas till Cronones 

                                                      
93 Mökränkning var sexuellt umgänge mellan en ogift man och en ogift kvinna. Om en kvinna redan tidigare hade 
engagerat sig i föräktenskaplig sexualitet kallades brottet lönskaläger.  
94 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1650, Gävleborgs län nr. 2. 
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bergzbruuk och där arbete giöra”.95 Detta ärende visar hur den svenska överhetens intresse av 

malmfyndigheterna i Lappmarken kunde utgöra ett direkt hot för kvinnorna: att bli fångade och förda till 

tvångsarbete vid bruket. Att kvinnor tilltalades direkt i formella ärenden som i detta fall är unikt och det 

enda påträffade fallet i undersökningsmaterialet. Vanligtvis tilltalades ett kollektiv som oftast kallades 

”lappallmogen” varvid de manliga samerna åsyftades.  

De två ekonomiska ärendena handlar om innehållen lön respektive arveland. 1657 kärade en man 

för sin hustrus räkning till hennes tidigare husbonde om utebliven lön. Arbetsgivaren krävdes på två 

renkor för att hon ”tienat honom uthi många åhr”, och nämnden beslöt att arbetsgivaren skulle betala 

renarna.96 Det andra ärendet är från samma år, och gäller en man i Jockmock som hävdade att ”han hade 

något arfueland effter sin hustru och be.te land brukar ingen utan ligger i öde”. Detta land bad mannen få 

ta upp och bruka, vilket nämnden godkände mot att han gjorde utlagor.97

8.1.2 Torneå 1650  

Hur såg då situationen ut för kvinnor i Torneå vid motsvarande period? Även här var sedlighetsbrotten i 

majoritet, och kvinnor figurerade även i mål som rörde våld och verbala angrepp samt ekonomi. När det 

gäller sedlighetsbrotten förekom fyra mökränkningsbrott och ett lönskaläge och följde samma språkliga 

mönster som i Luleå. 

Det våldsärende som tagits upp på tinget är från 1658 och utreder ett eventuellt mord som en man 

skulle utfört på sin hustrus bror.98 Det verbala angreppet gäller en kvinna som ”i hastiga möde” har kallat 

en man för ”horkarl och in för Rätten igen kallade sine ord”.99 Det ekonomiska ärendet, slutligen, gäller 

”Hustru Elin” i Siggewara som har lånat ut en ren till Pål medan de var i Norje, och rätten beslutar att hon 

ska få tillbaka en ren.100

8.1.3 Luleå 1690 

Som vi tidigare konstaterat bestod många ärendena i Luleå under den andra undersökningsperioden av 

sedlighetsbrott. Av totalt 35 ärenden som kvinnor var delaktiga i utgjorde elva sedlighetsmål. Förutom 

denna typ av mål där kvinnor alltid var svarande förekom även andra ärenden inom den sociala sfären i 

form av fysiskt våld, verbala angrepp och stöld. Även tre ekonomiska ärenden förekom. 

Sedlighetsbrotten fördelade sig på fyra fall av enfalt hor, fyra lönskaläger och tre 

mökränkningsbrott.101 Vi märker flera skillnader jämfört med den föregående undersökningsperioden. 

Texten i tingsprotokollen under denna undersökningsperiod är utförligare än under den första och ger ofta 

information om yrke, orsak till att fallet togs upp, att de svarande erkände och innehåller uppgift om 

                                                      
95 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1659, Gävleborgs län nr. 8, fol 328. 
96 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1657, Gävleborgs 6. Uppgift om sida saknas. 
97 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1657, Gävleborgs 6. Uppgift om sida saknas. 
98 Larsen & Rauø 1997, s. 16. 
99 Larsen & Rauø 1997, s. 17. 
100 Larsen & Rauø 1997, s. 15. 
101 ”Enfalt hor” var sexuellt umgänge mellan en gift och en ogift person. 
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barnets far. I samtliga fall utom ett är det mannen som först kallas för tinget, misstänkt för 

sedlighetsbrott.102 I tre av fallen omtalas mannen som ”lösker dräng”, under det att kvinnorna inte i något 

fall får motsvarande nedsättande epitet.103 Vi får även veta att vid bötesbeloppets fastställande tas hänsyn 

till ”detta landetz praxim” i flera fall. Ytterligare en skillnad är att nu även kvinnor bötfälls. När 

länsmannen i Sirkislocht 1694 fälldes för enfalt hor med sin piga, fick han trots ”bidiande[ ] om lindrigt 

straff” 160 marker i böter, och kvinnan 120 marker. Eftersom kvinnan inte kunde betala skulle hon 

”hudslijtas för Tingzstugu dörren som och d. 9 hujus gennast wärkstält och excequerat bleef”.104 Hur ser 

en kvinna ut efter att 120 markers böter omvandlats till hudslitning vid tingsdörren? Året därpå finner vi 

för första gången att paret tillfrågades varför barnet inte tidigare blivit kristnat, och fick svaret av kvinnan 

att hon tidigare inte haft möjlighet p.g.a. brist på renar.105 Detta år förekommer även det enda fallet i 

undersökningsmaterialet med en gift kvinna som bedrivit enfalt hor.106

Som tidigare nämnts har jag även studerat år 1685 som hade hela åtta fall av sedlighetsbrott. 

Intressant nog ser vi under detta år, men inte under något av de andra i undersökningsmaterialet, att par i 

tre fall samtyckte till att gifta sig, varvid böterna efterskänktes samt att den sexuella förbindelsen skett 

”under äktenskapslöfte” i två fall.107 Ett exempel följer nedan: 

”Sammaledes hafuo och U. drängh Oluf Gundersson ifrån Torpenjaur, under ächtenskapz 
lofuan, belägradt till mööKränchning, Ingridh Anundzdotter ifrån Sirkaslocht, och begära 
nu huarandra till ächta, huilket äfuen i Morgon /: will Gudh:/ skall ährnå sin fullbordan; 
huarförr blifuer och dessa Saaklösa och med böther förskonta, högbemte Kongl. Majtz 
Straffordning lijkmätigt.” 108

 

Det förekom dock även par som av rätten ”förmante blefuo att taga huar andra till ächta” men som 

inte efterkom denna uppmaning att gifta sig utan vägrade. Detta gällde Peder Andersson från Sirkislocht 

som haft lönskaläge och fått barn med Elin Påfelsdotter i Soxjock, något som de båda erkände. Eftersom 

de vägrade gifta sig fick Peder böta 40 marker medan Elin inte behövde betala något. Däremot skulle 

båda stå uppenbar skrift. Hänsyn togs även till barnets framtida försörjning, och mannen erlade sex 

stycken renkor ”på Fem åhrs tijdh” vilket var en överenskommelse genom vilken mannen och kvinnan 

”förlichtes, som skäligt pröfuas Kan”.109

Ett annat fall från 1685 är mycket intressant och gäller samma Ingrid Anundzdotter som i citatet 

ovan skulle gifta sig med Oluf. I tingsprotokollet heter det att ”Peder Nillsson ifrån Sirkislocht hafuer och 

sedermehra bedrifvit otuht medh ovuanbemte Ingridh Anundzdotter […].Men eftersom det var Oluf som 

utsetts som den ”rätta Barnafadren” så dömdes ”Stuprator Peder Nilsson” till 40 marker i böter, och lika 

                                                      
102 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1692, Västerbottens län nr. 3, fol 739.  
103 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1694, Västerbottens län nr. 5, fol 752; 1695, Västerbottens län nr. 6, fol 
775 och 1696, Västerbottens län nr. 7, fol 921. 
104 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1694, Västerbottens län nr. 5, fol 753-754. 
105 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1695, Västerbottens län nr. 6, fol 775. 
106 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1695, Västerbottens län nr. 6, fol 777. 
107 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1685, Västernorrlands län nr. 6, fol 890 och 891. 
108 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1685, Västernorrlands län nr. 6, fol 890. 
109 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1685, Västernorrlands län nr. 6, fol 891. 
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mycket fick Ingrid böta.110 Det vi finner är alltså ett fall där en kvinna haft sexuellt umgänge med två 

män, att hon blivit gravid och att hon ska gifta sig med en av männen som även utses till barnets far. 

Det allra första fall som togs upp 1685 var dock ett fall med enfalt hor som hade begåtts av själve 

Lappredikanten Nils Andreas Lundius.111 Denne ”war Komen i fullKombligt roop och Rychte” att ha haft 

sexuellt umgänge med en ”ogift Kona” från Luleå socken. Hon skulle ha fött barn strax innan tinget hölls, 

och ytterligare ett barn ett par år tidigare som Lundius också skulle vara far till. Detta bekände 

lappredikanten slutligen och de dömdes till böter och att stå uppenbar skrift. Unikt för detta fall är att 

Lundius fick hjälp att betala sina böter: p.g.a. dennes ”stora armodh och fattigdoom Uthfäste 

Lappallmogen att willia så mycket möjligigt wara Kan honom häruthinan hielpa och understödia 

nästkommande åhr, detsamma lofuade och några andra tillstädes warande thingspersoner och 

Borgarskap”.112

Våldsärendena med kvinnor gäller en länsman som slagit en änka i huvudet och får böta för detta, 

och en man som huggit sin tjänstepiga med en kniv över ryggen och får böter.113 Ett verbalt angrepp hade 

en kvinna som kärande. Det var hustru Karin Larsdotter som kärade till en man för att ha blivit kallad 

tobakstjuv vilket mannen tog tillbaka och fick böta för.114 Stöldärendena, slutligen, gällde bland annat hur 

Brukspatron Stadins tjänstepiga skulle ha stulit av honom. När kvinnor kärade angående stöld av renar 

samt stöld ur en fatabur företräddes de av män.115  

Bland de ekonomiska ärendena återfinns bland annat två fall av inbördes testamenten mellan 

makar.116 Även arvstvister förekommer. I ett fall kräver en make å sin hustrus vägnar besittningsrätten till 

ett stycke land efter sin far, och i ett annat fall är det en kvinna som själv kärar om ett silverbälte.117 När 

det gäller ekonomiska anspråk finner vi ett fall med en änka som omedelbart ombeds att återlämna en 

brunren som tillhörde en man i Piteå Lappmark, och ett annat där en annan änka får skadestånd för en 

kagge mjölk som förkommit under förvaring hos en annan person.118

                                                      
110 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1685, Västernorrlands län nr. 6, fol 891. ”Stuprator” är en man som 
antastat kvinnor. 
111 Enligt min mening måste det röra sig om samme Olaus Lundius som skrivit en av de så kallade prästrelationerna 
på 1670-talet. Att författaren till prästrelationen senare blev lappredikant i Jockmock, fälld för enfalt hor och senare 
inte längre innehade detta ämbete har såvitt jag vet ännu inte varit bekant inom forskningen då det inte nämns hos 
Henrysson (1983) Fjellström (1983) eller i introduktionen till Lundius prästrelation författad av K.B. Wiklund 
(Lundius 1905 [1675?]). 
112 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1685, Västernorrlands län nr. 6, fol 890. 
113 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1690, Jämtlands län nr. 1, fol 345, och 1692, Västerbottens län nr. 3, fol 
739. 
114 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1699, Norrbottens län nr. 1, fol 367. 
115 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1696, Västerbottens län nr. 7, fol. 920, och 1699, Norrbottens län nr. 1, fol 
351-354. 
116 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1690, Jämtlands län nr. 1, fol 346, och 1693, Västerbottens län nr. 4, 
fol.692. 
117 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1696, Västerbottens län nr. 7, fol. 922, och 1693, Västerbottens län nr. 4, 
fol. 693-694. 
118 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1693, Västerbottens län nr. 4, fol. 691 och 1695, Västerbottens län nr. 6, 
fol. 776. 
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8.1.4 Torneå 1690 

Den andra undersökningsperioden i Torneå innehåller alltså endast hälften så många fall med kvinnliga 

aktörer som i Luleå Lappmark (se tabell 5 ovan). Av de tio ärenden som förekom i den sociala sfären var 

det endast två som gällde sedlighetsbrott, mot elva i Luleå, vilket som visades i tabell 4 ger en dubbelt så 

hög andel sedlighetsbrott i Luleå sett till befolkningen. Övriga sociala ärenden bestod av fysiskt våld, 

verbala angrepp och stöld. Inget av de fall av religiösa brott som återfanns i Torneå Lappmark under 

denna period rörde alltså kvinnor. Bland de sju ekonomiska ärendena dominerar de sex arvsmålen helt. 

De två fallen av sedlighetsbrott rör lägersmål respektive mökränkning varvid både kvinnan och mannen 

fick böta.119

När det gäller de tre våldsdåden är samtliga fall från det sista undersökningsåret 1699.  I det ena 

fallet var två kvinnor, mor och dotter, offer. Det var länsmannen Oluf Törnqwist som återberättade ett 

rykte om att lappar från Kaitum skulle ha mördat en familj tiggare: mor, far och dotter.120 I ytterligare ett 

fall kom ett föräldrapar inför rätten och undrade om deras son blivit mördad.121 I ett fall av verbala 

angrepp fick hustru Kirstin intyga att hon aldrig kallat Lars Jönssons hustru för Trollkäring.122 I de två 

stöldbrotten var kvinnor vittnen. 

Kvinnor förekom i flera ekonomiska ärenden. Ett fall från 1694 gäller en kvinna, ”Hustru 

Margreta Jönsdotter Lars Pers Hustru i Tingewara”, som kärar till en man om en kittel som hon säger sig 

ha betalat för två gånger.123 I ett annat vill Anna Jonsdotter skiljas från sin man, länsmannen Oluf 

Törnqwist, vilken året innan blivit fälld för enfalt hor. I samband med skilsmässan vill hon skifta ut sin 

del i boet ”emedan Nembden intygade det denne Anna Jonsdotter ey alldeles blått och Medellös war då 

hon sigh i Ächtenskap inlät med honom”.124 Ytterligare ett ärende handlar om Gunnilla, en föräldralös 

flicka på 2 ½ år som fått mer än femtio renar i arv jämte annan värdefull lösegendom. Vid tinget året 

innan då Gunnilla redan var föräldralös hade beslutats att farfadern skulle ta på sig målsmannaskapet för 

Gunilla. Denna gång handlade tingsärendet om att inte låta farfadern förvalta hela arvet eftersom det 

”icke utan fahra skahl kunna betros honom som siälf ringa medel har, och till högh Ållder kommen ähr”. 

Därför utsågs ett antal personer att förvalta delar av arvet och gå i borgen för att detta inte bara fanns 

intakt ”utan och hwadh Reenarne sådan förledit Åhr sig tillökat”.125

Som tidigare nämnts har jag även i denna kvalitativa undersökning beaktat fall med kvinnliga 

aktörer år 1685. Som vi kunde konstatera ovan förekom då hela åtta sedlighetsbrott i Luleå. I Jukkasjärvi i 

Torneå Lappmark var under samma år antalet bara två; ett fall av enfalt hor, och ett fall av lägersmål då 

                                                      
119 Larsen & Rauø 1997, s. 186 och 207. 
120 Larsen & Rauø 1997, s. 236 ff. 
121 Larsen & Rauø 1997, s. 235-236. 
122 Larsen & Rauø 1997, s. 180. 
123 Larsen & Rauø 1997, s. 200. 
124 Larsen & Rauø 1997, s. 241. 
125 Larsen & Rauø 1997, s. 247. 

 36



   

både kvinnan och mannen bötfälldes och skulle stå uppenbar skrift.126 Vi förefaller alltså ha en stor 

skillnad i beivrandet av sedlighetsbrott mellan Luleå och Torneå Lappmarker, även med hänsyn tagen till 

den knappt tre gånger större befolkningsmängden i Luleå. Teoretiskt skulle detta kunna bero på att 

sedlighetsbrott togs upp vid tinget något år före eller efter 1685 i Torneå. Jag har därför undersökt om så 

var fallet, och kan konstatera att det mellan 1683 och 1689 endast förekom totalt fyra fall av 

sedlighetsmål vid Jukkasjärvi tingslag. Den kvantitativa skillnaden i beivrandet av sedlighetsmål under 

senare delen av 1600-talet mellan Luleå Lappmark och Jukkasjärvi i Torneå Lappmark är därmed 

fastställd.127

8.2 MÖJLIGHETER, HOT OCH VÄRDERINGAR I DET SAMISKA SAMHÄLLET 

Efter presentationen av specifika fall är det nu dags att skärskåda vilka möjligheter och hot, tecken på 

motstånd samt värderingar vi kan urskilja i det samiska samhället. Med möjligheter avses händelser eller 

skeenden som bland samerna sågs som positiva på kort eller lång sikt och hot betyder följaktligen 

motsatsen. Värderingar innebär här beteenden eller förhållanden i det samiska samhället som var 

accepterade eller icke accepterade.128 I detta avsnitt inkluderar jag även information från samtida 

berättande källor. 

8.2.1 Möjligheter och hot, och tecken på motmakt 

Tingsprotokollen med kvinnliga aktörer ger indikationer på några av de möjligheter och hot som präglade 

samernas tillvaro under 1600-talet. Fall som gäller utebliven lön i form av renkor pekar på en möjlighet 

för även icke förmögna samer att uppnå visst kapital. Förutsättningen för detta var att först komma att äga 

en eller flera renkor, som ifall ägaren hade ”renlycka” kunde föröka sig till ett kapital. Detta får stöd i 

flera av de samtida berättande källorna. Olaus Graan skriver att ”lönen om åhret är een waija, eller om 

drengen är snäller twå waijor medh sine kalfwar: Sammaledes och een pijga skall hafwa i löhn om åhret 

een waija och een kalff, huilka waijor och kalfwar legofolcket märckia och gemenligen hafwa dem hoos 

sitt hussbondafolck”. Om de var framgångsrika kunde de ”offta warde på Reenar Rijke och förmögne”.129 

Flera ärenden som rör renar stödjer tanken på renens stora betydelse för såväl förmögna som icke 

förmögna samer, och på möjligheten till ett framtida kapital vid god renlycka. Att ha lycka med sina renar 

är något som återkommer även i samband med beskrivningar av ingående av äktenskap hos förmögna 

lappar hos både Rheen, Graan och Tornaeus.130

                                                      
126 Larsen & Rauø 1997, s. 140. 
127 Karin Granqvist har tre fall av sedlighetsmål under samma period (Granqvist 2004, s. 108). Skillnaden bestå i ett 
fall från 1686 som innehöll flera åtalspunkter, varför Granqvist sannolikt bedömt det som en annan kategori än 
sedlighetsbrott.  
128 Självfallet rör det sig om en skala där beteenden kan vara tveksamma utan att för den skull vara helt 
oaccepterade. Modellen är en stark förenkling. 
129 Graan 1899 [1672], s. 25-26. 
130 Rheen 1897 [1671], s. 10-11, Graan 1899 [1672], s. 27, Tornaeus, 1900 [1672?] s. 44. 
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När det gäller sedlighetsbrotten står det klart att den svenska kyrkan och staten såg 

utomäktenskaplig sexualitet som ett problem, men hur såg de samiska kvinnorna och männen på den? 

Utgjorde det svenska beivrandet av sedlighetsbrott ett hot eller möjlighet för dem? Båda möjligheterna är 

tänkbara. Teoretiskt är det möjligt att kvinnor under den första undersökningsperioden kunde känna en 

ökad säkerhet om sedlighetsbrotten nu började beivras och en barnafader utses. Om kvinnor hade känt att 

de blivit tvingade till sexuellt umgänge, kunde de känna sig stärkta i att det fanns en instans som 

motverkade sådan aktivitet. Dessutom fick kvinnor eller kvinnornas familjer del i de böter som männen 

fick betala. Men det är också möjligt att beivrandet kunde ses som att kvinnornas sexuella frihet 

begränsades, vilket i så fall snarare vore ett hot. Under den andra undersökningsperioden har 

behandlingen av sedlighetsbrott förändrats på en rad punkter. Nu bötfälls även kvinnor, och om de inte 

kan betala omvandlas böterna still straff. Om sedlighetsbrotten teoretiskt skulle kunna ha medfört vissa 

positiva följder för kvinnorna under den första undersökningsperioden, så är de negativa inslagen desto 

tydigare nu. Dessutom måste svaranden i sedlighetsärenden stå uppenbar kyrkoplikt. 

Förutom möjliga hot relaterade till sedlighetsbrott finner vi i det samiska samhället även direkta 

och indirekta hot med anknytning till ekonomi. Fattiga kvinnor som tvingades söka sin försörjning genom 

att tigga fick ett direkt hot över sig i tingsprotokollet från 1659. Då angavs det att kvinnor som tiggde 

skulle föras till bergsbruket för tvångsarbete. Detta var alltså ett nytt hot riktat mot kvinnorna, föranlett av 

svenskarnas intresse i gruvdriften i Lappmarken. Ett hot av äldre datum skymtar också: hotet att vara 

fattig och tvingas att tigga. Dessutom ligger i svenskarnas förmaningar till den manliga lappallmogen att 

utföra arbete åt gruvorna ett indirekt hot för kvinnorna. När männen behövde vara borta långa tider i 

arbete som hotade familjens rennäring utgjorde detta ett indirekt hot även för kvinnorna. Även hot i form 

av interna stridigheter mellan olika grupper av samer framkommer ur protokollen med kvinnliga 

medverkande. Genom ärenden som rörde våldsdåd framkommer att det fanns missämja mellan olika typer 

av samiska grupper. 

Mycket av den svenska överhetens regler har uppfattats som hot av samerna, något de samtida 

källorna låter oss förstå. Vid flera tillfällen kan vi läsa om hur samerna sökte undvika representanter för 

den svenska överheten, och hur de medvetet undanhöll svenskar information om typiskt samiska 

förhållanden. Johan Ferdinand Körningh hade kring 1660 uppenbarligen sökt få reda på vissa religiösa 

förhållanden men misslyckats.131 Prästen Johannes Tornaeus uppgav luttrat att även om svenskarna velat 

förbjuda vad som uppfattades som hustruköp, så skedde det ändå i hemlighet.132 Nicolaus Lundius 

berättar om hur samerna skapade ett ”consilium sig emillan att de församblas alle uti ett rum då rådgiöra 

de om någon piga är med barn, huru de henne för sin lagman och sin fogde berätta skulle saken att den 

ena icke säger annorlunda änn som den andra och andra ting so de hafwa sig emillan”.133 Olaus Graan 

menar att samerna höll ihop så att deras brott inte ”derföre att the hwar annars synder icke Oppenbara 

                                                      
131 Körningh 1956 [1660], s. 52-53. 
132 Tornaeus, 1900 [1672?] s. 44. 
133 Lundius, 1905 [1675?], s. 20-21. 
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Skohle…” och Samuel Rheen att de innehöll med information om eventuellt nyupptäckta 

malmfyndigheter för att inte tvingas till arbete där.134 Även Olof Rudbeck anger från sin resa 1695 att han 

inte lyckades erhålla information om varför samiska kvinnor bar sitt hår på ett visst sätt.135 Exemplen på 

hur samerna undanhöll svenskarna information är alltså talrika och ett utslag för ett slags motmakt från 

samisk sida. 

8.2.2 Värderingar – accepterade och icke accepterade beteenden 

Bland accepterade beteenden finner vi såväl i Luleå som i Torneå Lappmarker ekonomiska ärenden på 

1650-talet som antyder att det var positivt att äga både renar och annan lösegendom. Kvinnor kunde även 

ärva land som fördes över till maken som hos tinget frågade efter och fick rätten att bruka den. Att 

egendom – särskilt får vi information om lös egendom – var åtråvärt och viktigt i det samiska samhället 

förstår vi även av att barnets rätt till sin förmögenhet tillgodosågs. Det var fallet med Gunilla som ärvt 

mer än femtio renar jämte andra värdeföremål vilka inte ansågs säkra hos farfadern utan gode män utsågs 

för att tillse att arvet och avkastningen av renarna förvaltades väl under hennes uppväxt. Även fallet med 

Anna Jonsdotter som ville skilja sig från sin make som fällts för enfalt hor visar att kvinnor kunde ingå 

äktenskap och dit bära med sig viss förmögenhet. Vi kan även urskilja icke accepterade beteenden 

förknippade med ekonomi: beteenden som hörde samman med stöld. Att bli kallad för tjuv, att vara 

anklagad för att ha stulit och att vara beryktad för att vara tjuv var starkt negativt laddat. 

Här är det även intressant att ta fram något av det som framkommit i de samtida prästrelationerna. 

Både Oluas Niurenius och Nicolaus Lundius beskriver stora skillnader mellan fattiga och rika samer, 

skillnader som enligt Niurenius är större än ”hooss oss ofta skeer” och enligt Lundius lever rika samer 

mycket väl, medan fattiga lever mycket dåligt.136 Både Niurenius och Lundius ger flera exempel på hur 

denna skillnad i ekonomi tog sig uttryck: Niurenius beskriver skillnader i mathållning, klädedräkt och 

bostadens utrustning och Lundius hur fattiga samer sökte försörja sig.137 Tornaeus nämner att kvinnor 

smyckade sig med silvermaljor när de gick till marknaden ”[m]en dhe fattiga få intet så låta” och 

indikerar därmed en skiktning mellan fattiga och rika kvinnor som gjordes utifrån tillåtna och icke tillåtna 

ljud.138 Olaus Graan som beskriver Pite Lappmark menar att rika lappar har det bra och inte behöver 

arbeta mycket, och ser dem som ”lata och fåfänge".139 Olof Rudbeck menar i sin reseskildring från 1600-

talets slut att samerna i Torneå Lappmark är mest ekonomiskt välmående, och Lundius gör åtskillnad 

mellan de förmögna fjällapparna som ”äro mycket rika både med renar, silfwer och kåppar, tvärt emot 

                                                      
134 Graan 1899 [1672], s. 16, Rheen 1897 [1671], s. 51. 
135 Rudbeck 1956, [1695] s. 51. 
136 Niurenius 1905 [1640?], s. 26, Lundius 1905 [1675?], s. 41. 
137 Lundius 1905 [1675?], s. 19, 30 och 39 och Niurenius 1905 [1640?], s. 11-15, s. 26. Lundius beskriver t.ex. hur 
fattiga samer gör skohö, säljer renprodukter och arbetar för svenskarna eller tigger och är fruktade av svenskarna, 
och fattiga samers hustrus plockade bär för försäljning.  
138 Tornaeus, 1900 [1672?] s. 44. 
139 Graan 1899 [1672], s. 52. 
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Gran lappar som bo närmare Swenskt folck äro eij så rike”.140 Enligt Lundius var det rika fjällappar som 

hade möjlighet att bedriva handel i Norge eftersom de hade både många och starka renar för 

transporten.141 Vidare beskriver både Graan och Lundius hur tjänstefolk behandlades illa.142  

Texterna i tingsprotokollen från den andra undersökningsperioden är långt fylligare än under den 

första, och det blir därför lättare att urskilja värderingar i dessa texter. Detta gäller inte minst 

sedlighetsbrotten som är långt mer innehållsrika nu. I tre av sedlighetsbrotten angav kvinnan och mannen 

att de ”begära nu huarandra till ächta”, och i två av fallen skedde brottet under äktenskapslöfte. Vi finner 

alltså två nya sociala mönster hos samerna: att uppge äktenskapslöfte och samtycka till att gifta sig. 

Frågan är om detta var resultatet av en förändring av den samiska synen på religion och sedlighet, eller 

om det var en samisk strategi för att undgå negativa konsekvenser? Vad som inträffat sedan förra 

undersökningsperioden var ju att flera nya hot mötte kvinnorna som nu kunde bötfällas för sexuellt 

umgänge före äktenskapet, och om de inte kunde betala fick de plikta med kroppen. Vi märker även 

tydligt att den svenska överheten angav nya riktlinjer för vad den ansåg vara ett korrekt beteendemönster: 

giftermål, äktenskapslöfte, att identifiera barnafadern samt i ett fall att få barnet kristnat. Ett sätt att 

undvika eventuellt böter var tydligen att samtycka till giftermål, och att hävda att samlag ägt rum under 

äktenskapslöfte kunde tydligen också vara en förmildrande omständighet. Det är därför sannolikt att dessa 

nya samiska sociala mönster var ett svar på överhetens hårdare regler gentemot kvinnor som begick 

sedlighetsbrott. Hur samer tillämpar sådana strategier som anses accepterade av den svenska överheten 

kan ses som ett utslag av motmakt. Att den svenska överheten strävade efter att paren skulle gifta sig 

förefaller ganska klart av utsagor såsom ”och ehuru dhe förmante blefuo att taga huar andra till ächta, så 

stodh dock therutinnan intet att öfuertreffa”143. Samtidigt är det något annat som skymtar fram: samiska 

viljor som trotsar den svenska överheten. Fallet gällde Peder och Elin som fått barn tillsammans vilket de 

erkände, men vägrade gifta sig varvid Peder fick böta. Det fanns alltså krafter i det samiska samhället som 

anger att ett uteblivet giftermål är värt böterna. 

Vi får via sedlighetsärendena även en inblick i hur det samiska samhället såg på kvinnor. I ett av 

fallen har Ingrid haft sexuellt umgänge dels med den man hon ska gifta sig med och som hon enligt rätten 

är gravid eller fått barn med, dels med ytterligare en man. Det faktum att Ingrid haft mer än en partner 

utgjorde därmed inte något hinder för giftermål. Vi finner därmed stöd för tanken att sexuellt umgänge 

före äktenskapet inte sågs som något som med automatik var stigmatiserande för kvinnor i det samiska 

samhället. Däremot är det oklart vem som ger män anklagade för sedlighetsbrott nedsättande epitet i 

Luleå Lappmark – är det representanter för den svenska överheten? Texterna lämnar inget svar på den 

frågan.  

                                                      
140 Rudbeck 1956 [1695], s. 56,  Lundius 1905 [1675?], s. 10. 
141 Lundius 1905 [1675?], s. 40. 
142 Graan 1899 [1672], s. 16, Lundius 1905 [1675?], s. 10. 
143 Svea Hovrätts renoverade domböcker 1685, Västernorrlands län nr. 6, fol 891. 
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De berättande källorna innehåller också mycket intressant information om samernas 

friartraditioner, äktenskap och sexualitet. I prästrelationerna beskrivs frierier som kunde pågå i flera år 

och som följde vissa scheman. Det var den tilltänkte brudgummen som vid flera tillfällen uppvaktade 

brudens föräldrar med brännvin och tobak. Dessa parter förde förhandlingar om de gåvor som 

brudgummen skulle betala för de renar och hemgift som bruden medförde vid ett giftermål.144 Bland 

renskötande samer fanns en tradition att såväl pojkar som flickor fick en eller flera renkor när de fick sin 

första tand.145 Alla kalvar som senare föddes från dessa renkor tillhörde barnen, och en ung flicka med 

stor ”renlycka” kunde alltså vara ägare till ett stort kapital i form av renar vid tiden för giftermål.146 Flera 

av prästerna menar att samerna i samband med beslut om äktenskap var helt inriktade på att skaffa sig en 

så förmögen partner som möjligt. Prästen Samuel Rheen som beskrev Luleå Lappmark uttryckte det så 

här: 

 
”När någon lapp skall begynna sitt frijerij seer han mäst pen den lycka han förmenar sin 
tillkommande fästerqwinna hafwa haft medh hennes gifne Renar, så at om een lapp 
hafwer flera än een dotter, begiärar frijaren altijdh den, som han seer hafwa bästa lyckan 
medh sine Reenar, oachtandes om den samma är ährligh eller oerhligh, däijeligh eller 
wanskapligh, allenast hon är Rijk och förmögen på Reenar.”147

 

När det gäller utomäktenskaplig sexualitet ger de samtida berättelserna olika tolkningar av hur samerna 

själva såg på sexualitet och barn utanför äktenskapet. Olaus Niurenius, som skrev gjorde sin beskrivning 

av Ume Lappmark redan på 1640-talet anger i likhet med Johan Ferdinand Körningh och Johannes 

Tornaeus om Torne Lappmark att ”hordoms Last och Lönskeläger” var sällsynta.148 Samuel Rheen som 

beskriver Luleå Lappmark anser däremot att ”…hoor och Skiörlefnadt ähr hooss them ganska gement, 

och hålles icke wara någon syndh, hwarföre bedrifwer denna synden hooss them mera än som andra”.149 

Olaus Graan framhåller också lapparnas skörlevnad liksom Nicolaus Lundius. Lundius, som tecknat ner 

sina intryck från Ume och Lule Lappmarker, anger att särskilt pigor och drängar ”bedriver hor”, att det 

ofta sker vid marknadsplatsen och när de är druckna.150

Några av prästrelationerna beskriver även vad som hände i det samiska samhället om en kvinna 

blev gravid eller ett barn föddes utom äktenskapet. Johannes Tornaeus anger att det visserligen hände 

sällan ”så at många åhr förlöpa, at intet oächta barn bäres fram till Christendomen”. När det väl händer, 

                                                      
144 Lundius, 1905 [1675?], Rheen 1897 [1671], s. 10-11, Tornaeus, 1900 [1672?] s. 42-44. 
145 En variant på detta tema har Anna Birgitta Rooth analyserat i The “Offering” of the First Shed Tooth and the 
Tooth-Formula (1982). Hos samerna var det alltså då den första tanden syntes som en gåva förärades barnet. I 
Rooths analys är det när barnet i stället tappar sin första tand som är i fokus och en gåva kunde ges till barnet. 
146 Rheen 1897 [1671], s. 13, Tornaeus, 1900 [1672?] s. 44. 
147 Rheen 1897 [1671], s. 10, Graan 1899 [1672], s. 27. Oluas Lundius menar att fattiga granlappar valde 
äktenskapspartner efter tillgång till land, medan ”rike lappar” som såg till brudens rikedom som alltså bestod i 
lösegendom. Lundius 1905 [1675?], s. 37. 
148 Citat från Tornaeus 1900 [1672?], s. 45. Niurenius 1905 [1640?], s. 12, Körningh 1956 [1660], s. 53, Tornaeus 
1900 [1672?]. 
149 Rheen 1897 [1671], s. 28 och 61. 
150 Graan 1899 [1672], s. 32, Lundius 1905 [1675?], s. 15. 
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skriver Tornaeus: ”så tår fuller kånen, som det oächta barnet födt hafwer, intet wilia hafwa barnefadern 

till man, utan will heller gå för en hoora.”151 Tornaeus ger alltså uttryck för att det är kvinnan som 

motsätter sig giftermål med barnets far, vilket måste innebära att hon även utan äktenskap hade möjlighet 

till försörjning, och att en graviditet utanför äktenskapet inte var oöverkomligt socialt stigmatiserande. 

Olaus Graan skriver att lapparna var ”mästadels ett ofruchsampt folck”, och om en piga blev ”besofwen, 

och hon fåhr barn, warder hon strax gifter, effter the märkia henne wara fruchtsam”.152 Det Graan pekar 

på är alltså att en utomäktenskaplig graviditet och barn inte behövde vara negativ för kvinnan, utan 

tvärtom kunde vändas till hennes fördel eftersom det bevisade hennes fertilitet. När det gäller barn födda 

utom äktenskapet får vi en beskrivning av samernas syn på dessa barn som positiv av Körningh. De som 

enligt Körningh visste att ”de inte ha en lapsk utan en främmande fader och fötts i synd och skam, brösta 

sig över detta ursprung och säga, att de härstamma från en fin familj. Inte nog med det. Sådana män hållas 

i heder såsom ädelborna och få hedrande poster. Således förakta de sitt eget folk.”153 Denna bild av barnet 

utom äktenskapet ligger således i linje med Olaus Graans beskrivning av den fertila pigan: det var inte 

socialt stigmatiserande att vara ett sådant barn eller dess mor; det sågs tvärtom som något positivt i det 

samiska samhället såsom Graan och Körningh beskriver det.  

8.3 JÄMFÖRELSE LAPPMARKEN – SVERIGE 

Det är nu dags att jämföra situationen i Lappmarken med svenska förhållanden. Det sker genom en analys 

av rön från forskare som studerat svenska förhållanden på 1600-talet vilken jämförs med rönen från 

tingsprotokollen. Eftersom kvinnor till helt övervägande delen var aktiva i ärenden som gällde ekonomi 

och sedlighet är det dessa områden som står i fokus. 

8.3.1 Ekonomiska ärenden 

I Lappmarken kunde vi se att ägande var positivt konnoterat och att avkastningen från en renko kunde ge 

ett framtida kapital. Ägande betydde alltså främst ägande av lösegendom (i synnerhet renar, men även 

silver och värdeföremål). Land kunde också utgöra en tillgång (”han hade något arfueland effter sin 

hustru […]”) men var inte vanligt förekommande i tingsprotokollen.154 I tidigare avsnitt har vi även sett 

att den allmänna utvecklingen mot ekonomiska ärenden inte alls var lika omfattande i Lappmarken som i 

Sverige, något som är särskilt märkbart i Luleå Lappmark. Kvinnor förekommer i enlighet härmed också i 

mindre utsträckning i ekonomiska ärenden i Lappmarken jämfört med i Sverige. Till skillnad från 

Njurunda och Askers härad där kvinnor främst var aktiva i jordköp och ekonomiska anspråk, var det 

                                                      
151 Tornaeus, 1900 [1672?] s. 45. 
152 Graan 1899 [1672], s. 57. 
153 Körningh 1956 [1660], s. 53 
154 Det finns en intressant forskarinriktning som behandlar just samernas äganderätt till jorden, och som jag angav i 
”Avgränsningar” faller detta område utanför uppsatsens ramar.  
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nyttjande av egendom och ekonomiska anspråk som var de vanligaste kategorierna i Lappmarken, medan 

jordköp inte förekom alls.155

Hur ska vi då förstå det här? Ja, en viktig skillnad gentemot Sverige är alltså lösegendomens stora 

betydelse. När forskare tidigare behandlat kvinnor och egendom så har fokus varit på jordägande d.v.s. 

fast egendom, och då särskilt ärvd jord. Maria Sjöberg ser jordägande som den primära maktbasen i det 

tidigmoderna samhället, och att kvinnor hade svårt att äga och förvärva jord vilket är en viktig orsak till 

att Sjöberg såg kvinnorna som underordnade männen.156 Jämförelser har gjorts mellan manligt och 

kvinnligt ägande, och det har framhållits hur mycket mindre makt över jorden som kvinnan hade jämfört 

med mannen.157 Såväl Gudrun Andersson som Maria Ågren understryker dock vikten av att ta hänsyn till 

alla former av egendom vid studiet av ekonomiska förhållanden i tidigmodern tid. Förutom den ärvda 

jorden menar de att man även måste ta hänsyn till köpt jord – s.k. avlingejord - samt i tillägg till den fasta 

egendomen även till lös egendom.158 De olika typerna av ägande kan åskådliggöras enligt modellen 

nedan: 
 

Figur 5. Olika typer av egendom 

Egendom

Fast egendom Lös egendom

Arveord Avlingejord  
Efter Andersson & Ågren 1996. 

 

Det vi kan sluta oss till är alltså, att hos vissa grupper i Lappmarken under 1600-talet var den 

primära maktbasen renar i det material vi ser, alltså lös egendom. Denna skillnad återspeglas också i 

tingsprotokollen där vi sett att kvinnor som var delaktiga i jordköp förekom i de svenska 

undersökningsområdena men inte i Lappmarken (7.3). När man i forskning talar om jorden som den 

primära maktbasen i Sverige så är det alltså viktigt att komplettera med lösegendom när Lappmarken 

inkluderas. Det är dock viktigt att framhålla att det långt ifrån var alla i Lappmarken som ägde renar. 

                                                      
155 Liknande slutsatser kommer Jan Sundin fram till i sin analys av Gullbergs häradsrätt 1603-1648. Kvinnor var 
aktiva i ärenden som gällde arv, skulder och lös egendom, däremot agerade de inte i mål rörande fast egendom. 
Sundin 1992, s. 105. 
156 Sjöberg 1996 s. 390. Maria Sjöberg anser att kvinnornas möjligheter uteslutande bestämdes utifrån deras 
relationer till männen. De saknade juridiska rättigheter och även ärvd jord saknade de dispositionsrätt över. Även i 
”Egendom, kön och förändring” i Hans och Hennes. Genus och egendom i Sverige från vikingatid till nutid av Maria 
Sjöberg och Maria Ågren står tillgången till jord i centrum. 
157 Även Marja Taussi Sjöbergs tolkning är att hustruns eventuella arv i form av fast egendom ”uppenbart […] 
räknades som mannens jordinnehav”. Det var också den äkta mannen som gjorde bindande avtal som gällde 
hustruns jord, han klagade, han upprättade överenskommelser med hustruns arvingar och han utkrävde framför allt 
hustruns arvsdel”.  Att hustruns samtycke fanns anges bara ”någon enstaka gång”. Taussi Sjöberg 1996, s. 105. Se 
även s. 115 och s. 117-118. Jan Sundin talar om kvinnornas ”[…] genom lag och tradition svaga anknytning till 
jordägande”. Sundin 1992, s. 105. Med utgångspunkt i dessa rön vore ett intressant område för fortsatt forskning att 
undersöka vilken makt över lösegendom som samiska kvinnor hade relativt samiska män.  
158 Andersson och Ågren s. 31 och 34. Avlingejord var jord om köpts, till skillnad från arvejorden som gått i arv. 
Andersson s. 229. 
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8.3.2 Sedlighetsärenden 

När det gäller sedlighetsärenden i Lappmarken var det inte nödvändigtvis socialt stigmatiserande för en 

kvinna att bli gravid utan att vara gift, och flera partners utgjorde i ett fall heller inte något hinder för 

giftermål. Detta skiljer Lappmarken markant från situationen i Sverige. Malin Lennartsson har studerat 

sedlighetsbrotten i Småland på 1600-talet och fann att en kvinna efter flera fall av föräktenskaplig 

sexualitet fick epitetet ”lösekona” vid tinget medan männen inte fick motsvarande termer.159 Vidare pekar 

Lennartsson på att en kvinna genom uppdagad föräktenskaplig sexualitet genomgick en transformation 

med två tänkbara utfall. Det ena tänkbara utfallet var den ansedda rollen som husmor, och det andra den 

icke ansedda rollen som löskona.160 Flera andra forskare har också behandlat kvinnor och sexualitet i 

1600-talets Sverige. Gudrun Andersson menar att sedligheten i Sverige tog sig uttryck i att kvinnans 

sexualitet sågs som okontrollerad och farlig, och genom att betona synden i utomäktenskapliga 

förbindelser legitimerades den ökade statliga kontrollen.161 Även Marja Taussi Sjöberg för ett liknande 

resonemang och menar att kvinnan blev ansvarig för sedligheten, och den ogifta modern kom en lång tid 

framöver att stämplas som en moraliskt underlägsen person till följd av den lutherska kyrkans kampanj 

för att ”utrota de äldre äktenskapssederna och sedlighetsuppfattningarna”.162 Enligt Eva Österberg var 

kvinnans dygd kopplad till mannens välbefinnande.163 Om alltså kvinnans sexualitet kunde ses som 

okontrollerad och farlig i Sverige och resultera i en transformation till löskona, så finner vi flera exempel 

i Lappmarken på hur motsvarande händelser inte med nödvändighet var stigmatiserande för kvinnan. 

Det faktum att även kvinnor kom att straffas för sedlighetsbrott under senare delen av 1600-talet i 

Lappmarken överensstämmer med undersökningar på svenskt material. Många förslag har givits till vilka 

orsaker som låg bakom införandet av straff även för kvinnor. Gudrun Andersson menar att heder 

tillmättes stor vikt i början av århundradet, men mot slutet av århundradet låg tonvikten vid att bevara 

ordningen i samhället.164 På liknande sätt menar Marie Lindstedt Cronberg att ätten tillmättes stor vikt 

liksom att förlikningstanken var viktig vid 1600-talets början. Det var ätten som blivit kränkt när en av 

dess kvinnor ställdes inför tinget för mökränkning och skulle kompenseras för denna kränkning. Mot 

slutet av århundradet var den kollektiva förlikningstanken ersatt av uppfattningen att individen skulle 

straffas. En anledning för staten att ta upp målen var även utsikterna att få en tredjedel av de fastställda 

böterna.165 Även Marja Taussi Sjöberg ser en övergång från ”en kollektiv- till en individorienterad 

                                                      
159 Lennartsson 1999, s. 330. Marja Taussi Sjöberg knyter också kvinnors ära till sedlighetsbrott. Äran kunde skadas 
av rykten om sedlighet på 1640-talet, då kvinnor kunde stämma män för att de ”bjudit dem ’oäran’”. Taussi Sjöberg 
1996, s. 147. 
160 Lennartsson 1999, s. 331-332 och 341. 
161 Andersson 1998, s. 182-183 och 206. 
162 Taussi Sjöberg 1996, s. 141-143. 
163 Österberg 1997, s. 13. 
164 Andersson 1998, s. 188-190. 
165 Cronberg Lindstedt 1997, s. 201. 
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hållning” i rättegångsproceduren där kvinnan i allt större utsträckning sågs som ett eget rättssubjekt.166 

Ytterligare en förklaring är att det låg i såväl statens som kyrkans intresse att befästa sina maktpositioner 

gentemot släkten/ätten.167 Sammantaget pekar alltså flera forskare mot att släktens makt minskade till 

förmån för staten/kyrkan i Sverige under 1600-talets senare del. Ännu i slutet av 1600-talet gav 

tingsprotokollen från Lappmarken indikationer på en stark makt som kunde vägra exempelvis giftermål 

trots överhetens förmaningar. Denna makt menar jag med stor sannolikhet var släktsamhället. Det är 

därmed möjligt att släktsamhällets betydelse inte minskade på samma sätt i Lappmarken som i Sverige.  

I undersökningsmaterialet från Lappmarken förekommer vidare inga privata kärande i 

sedlighetsmål, utan det var rätten som agerade åklagare vilket kunde bero på en känd graviditet, 

förlossning eller att en person kommit i ”rop och rykte”. Denna bild har många likheter med situationen i 

Sverige. Från århundradets mitt förekom inte privata kärande, utan det var representanter för staten som 

tog fallen inför tinget visar både Jan Sundin och Gudrun Andersson.168 När det gäller personer som 

kommit i rop och rykte har Marie Lindstedt Cronberg visat att befolkningen spred rykten om personer 

som begått sedlighetsbrott, och även Marja Taussi Sjöberg anser att det tidiga 1600-talets kontroll av 

sexualiteten ”alltid var förenad med ryktesspridning”.169 Att sedlighetsbrotten togs upp av representanter 

för staten och att ”rop och rykten” kunde utgöra en anledning till att fallen togs upp utöver barnafödsel är 

därmed faktorer som är gemensamma mellan Lappmarken och svenska undersökningar.170

Uppenbar skrift och böter som efterskänktes om paren gifte sig är förhållanden som förekom både 

i Lappmarken och i Sverige. En skillnad är emellertid att vi endast hittar sådana fall från den andra 

undersökningsperioden i Lappmarken, medan det återfinns långt tidigare i svenskt material.171

Sammanfattningsvis finner vi både likheter och skillnader mellan Lappmarken och Sverige när vi 

studerar kvinnors situation. I det följande avsnittet kommer jag att analysera dessa rön, belysa dem mot 

bakgrund av tidigare aktuell forskning samt söka förklara några av identifierade skillnaderna.  

                                                      
166 Taussi Sjöberg 1996, s. 153. Karin Hassan Jansson menar att denna orientering från position till person inte 
inträffade förrän mot slutet av 1700-talet. Fram till dess menar Hassan Jansson att det var personens position 
(betingad av civilstånd, kön och hushållets position i samhället) som var avgörande och förklarar att olika mål vid 
tinget med mycket likartade förhållanden kunde ge helt olika straff för de inblandade personerna. Hassan Jansson 
2002, s. 319-321. 
167 Se exempelvis Lennartsson 1999, s. 323 och Taussi Sjöberg 1996, s. 136 ff, s. 153. 
168 Sundin 1992, s. 120 och 133. Av samtliga 54 fall av sedlighetsmål i Gudrun Anderssons undersökning var det 
endast ett som hade en privat kärande. Andersson 1998, s. 186-187. 
169 och Taussi Sjöberg 1996, s. 147. 
170 Detta förklarar Marie Cronberg Lindstedt med individens rädsla att bli utestängd från den religiösa gemenskapen. 
Cronberg Lindstedt 1997, s. 203-222. Marja Taussi Sjöberg ser en anledning i direktiv från domkapitlen till 
prästerna att uppmana befolkningen att anmäla misstänkta fall av sedlighet. Taussi Sjöberg 1996, s. 144-147. Malin 
Lennartsson menar att det fanns en överensstämmelse av normerna hos de rättsliga instanserna och folket, vilket är 
en bidragande orsak till det starka beivrandet av för- och utomäktenskaplig sexualitet. Lennartsson 1999, s. 319. 
Denna åsikt framförs även av Marie Lindstedt Cronberg som menar att ”Lutherdomens starka betoning av 
äktenskapet och fördömandet av all utomäktenskaplig sexualitet tycks i själva verket ha passat bondesamhället som 
hand i handske. För allmogen var överföringen av jorden och gården från en generation till nästa en huvudfråga” 
enligt Lindstedt Cronberg. Cronberg Lindstedt 1997, s. 211 och 224. 
171 Marja Taussi Sjöberg finner i sin undersökning från Njurunda belägg för att parterna i tillägg till böter även fick 
”stå öppen skrift” redan från 1630.Taussi Sjöberg 1996, s. 147. Om att ”äkta barnet”, se exempelvis Se t.ex. Sundin 
1992, s. 133, Lennartsson 1999, s. 322. 
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9 ANALYS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
Det är dags att summera uppsatsens resultat och kontrastera dem mot tidigare forskning. Avsnittet följer 

uppsatsens frågeställningar om likheter och skillnader mellan samiska och svenska kvinnor (9.1 och 9.2), 

eventuella regionala skillnader (9.3), eventuella tecken på motmakt (9.4) samt vilka grupper som kommer 

till tals (9.5). 

9.1 KVINNOR I LAPPMARKEN 

Bland utmärkande drag för kvinnor i Luleå och Torneå Lappmarker återfinns följande punkter: 

Lösegendomens betydelse. Oavsett om vi undersöker den första eller den andra perioden under 

1600-talet så är det tydligt att lösegendomen är en central maktresurs i Lappmarken.172 När kvinnor gick 

till tinget i ekonomiska frågor så rörde det lösegendom, liksom majoriteten av ärenden när samiska män 

gick till tinget. Denna inriktning på ägande av lösegendom skiljer Lappmarken från Sverige där fast 

egendom utgjorde den centrala maktresursen. Gudrun Andersson och Maria Ågren har emellertid 

framhållit vikten av att undersöka även kvinnors ägande av lösegendom för att få den kompletta bilden av 

kvinnor och ägande i Sverige.173 Något som denna uppsats alltså fäster uppmärksamheten på är att 

forskare i analyser av ägande i ”Sverige” måste ta hänsyn till lösegendom om Lappmarken ska anses 

inkluderat i det Sverige som undersöks. Slutligen noterar vi att chanserna att få god ”renlycka” innebar att 

även ekonomiskt svaga personer, kvinnor och män, hade en teoretisk möjlighet att bli rika i framtiden. 

Detta tyder på en större ekonomisk rörlighet mellan olika skikt än i Sverige, och vad en sådan ekonomisk 

rörlighet innebar för de enskilda personerna vore en mycket intressant framtida forskningsuppgift. 

Tydliga hierarkier. Av materialet tonar en bild fram av ett starkt socioekonomiskt skiktat 

samhälle. Å ena sidan får vi information om fattiga kvinnor som ägnade sig åt förbjudet tiggeri och 

hotades med tvångsarbete vid bruket om de togs på bar gärning och om kvinnor som bötfälldes utan att 

kunna betala och därför pliktade med kroppen. Å andra sidan finner vi kvinnor som kärar om stora värden 

i form av renar och värdeföremål och som för sin egen talan. Förutom denna socioekonomiska skiktning 

mellan olika grupper i det samiska samhället finner vi vidare skiktningar inom de förmögnare hushåll som 

kunde anställa drängar och pigor. Vad vi ser är därmed belägg för det som samtliga prästrelationer givit 

uttryck för: en stark ekonomisk skiktning av det samiska samhället. Denna skiktning visade sig på många 
                                                      

172 Uppsatsen analyserar inte vilken juridisk status som samernas tillgång till land hade, något som är ett viktigt och 
aktuellt forskningsområde. Att det fanns landområden med anknytning till de enskilda samerna som gav privilegier 
framgår dock av undersökningen (t.ex. fallet med en kvinna som ärvt jord som maken får tillstånd att bruka). Vidare 
förutsätter såväl jakt, fiske som rennäring tillgång till land och fiskevatten varför dessa tillgångar naturligtvis var av 
fundamental betydelse för samerna. 
173 I detta sammanhang är det intressant att notera att Maria Sjöberg och Andrea Amft gör samma antagande om 
kvinnors situation som beroende av samhällets ekonomi. Denna ekonomi hade i Sverige jordegendomen som central 
resurs vilken enligt Sjöberg och flera andra forskare var främst förbehållen männen och därmed orsakade kvinnors 
underordning. Amft som undersökt samerna anger att renskötseln var manligt kodad, och eftersom renskötseln 
prioriterades ser Amft en underordning av kvinnorna baserad på ekonomi även här. Därmed visar även Amft på 
lösegendomens stora betydelse bland samer. 
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olika vis i form av skiftande kvalitet på boende, mathållning och arbetsbörda och t.o.m. kunde medföra 

förbud mot vissa ljud då fattiga kvinnor inte fick smycka sig med silvermaljor. 

I detta avseende håller jag således med de forskare som menar att det samiska samhället var 

ekonomiskt skiktat. Vad vi emellertid måste hålla i minnet är att denna ekonomiska skiktning medförde 

att det fanns väldigt rika kvinnor och väldigt fattiga kvinnor, och kvinnor på hela skalan däremellan. Att 

såsom Håkan Rydving säga att samiska kvinnor var ekonomiskt självständiga håller därför inte. Mycket 

olika förhållanden rådde beroende på om en person var fattig eller rik, och vi får därför inte utgå från att 

situationen var likvärdig för alla samiska kvinnor. De belägg för ett starkt skiktat samhälle som tings-

protokollen ger och de samtida källorna stödjer och indikationerna på att personers ekonomiska status 

kunde förändras genom god renlycka ger därför anledning att utgå från vad jag vill kalla dynamiska 

hierarkier. Jag menar därmed att en förmögen kvinna kunde ha större inflytande än en fattig man, eller 

annorlunda uttryckt att den socioekonomiska skiktningen kunde vara väl så betydelsefull som kön. Inom 

aktuell forskning har såväl kön som ekonomi framhållits som väsentliga variabler för kvinnors situation, 

och det är enligt min mening rimligt att anta förekomsten av dynamiska hierarkier i det samiska samhället 

på så vis att det är kombinationen av dessa och flera andra variabler som avgör en persons inflytande. 

Traditioner kring äktenskap stigmatiserade inte med automatik samiska kvinnor som haft 

föräktenskapliga förbindelser och kanske som en följd fått barn eller blivit gravid.174 Den transformation 

från ”mö till löskona” som Malin Lennartsson påvisar från sin undersökning i Småland inträffar alltså inte 

med nödvändighet i Lappmarken. Snarare är det männen som får nedsättande epitet och kallas för rätten. I 

de berättande källorna från 1600-talet har två bilder funnits: en som framhåller den stora osedligheten i 

Lappmarken, och en motbild som framhåller låg osedlighetsgrad. Vidare får vi upplysningar både om att 

oäkta barn skulle fara illa samt motbilden att de och deras mödrar skulle ses i ett mycket positivt ljus. Mitt 

undersökningsmaterial visar att det snarare är de källor som nämner pigor som blivit med barn som snart 

blir bortgifta som stämmer, åtminstone i Luleå Lappmark. Vad beror då detta på? Enligt min mening 

finner vi ett intressant uppslag i Louise Bäckmans forskning som anger att risken för inavel i glest 

befolkade trakter gjorde att man i vissa folkgrupper såg positivt på utomäktenskaplig sexualitet och 

”oäkta barn”. Vidare anger prästrelationerna att bevisad fertilitet var något som sågs positivt bland 

samerna och kunde medföra att en gravid kvinna snabbt kunde gifta sig med en annan man. Om detta 

stämmer, att ”nytt blod” och fertilitet kunde ses som en tillgång i Lappmarken, kan vi finna en förklaring 

till att kvinnor inte stigmatiserades som i Sverige. Dessutom menar jag att ättens starka roll och inflytande 

över tilltänkta giftermålspartners och deras kapital i form av renar och renlycka som vi får information 

om från de samtida berättande källorna är viktiga pusselbitar för att förstå Lappmarkens inställning till 

för- och utomäktenskaplig sexualitet i förmögna familjer.175

                                                      
174 Här måste dock framhållas att antalen fall från Torneå Lappmark är så lågt att jag inte utifrån källmaterialet kan 
fastställa att detta gällde även i där.  
175 Att studera hur ägande och regler kring arv hänger samman med den samiska synen på sedlighet på 1600-talet är 
ett intressant område för vidare forskning. Flera forskare har pekat på ett samband mellan ekonomi och sedlighet 
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9.2 …OCH I RELATION TILL SVERIGE  

Ett antal drag som är gemensamma för både Sverige och Lappmarken har identifierats. Ett sådant drag är 

att sedlighetsmål inte hade några privata käranden från 1600-talets mitt och framåt, utan i stället iklädde 

sig staten en åklagarroll. När Gunlög Fur menar att den svenska överheten via domar och övertalning 

försökte ändra samernas beteenden med avseende på förhållanden mellan könen, så stämmer detta men 

förekom även i Sverige i övrigt. På samma sätt kan vi hålla med Karin Granqvist om att överhetens 

initiering av sedlighetsbrott var ett slags uttryck för repression, men däremot inte att det var en repression 

riktad endast mot samer utan förekom i hela riket. Något förvånande har vi i stället sett att antalet årliga 

sedlighetsärenden per invånare kunde vara högre i de svenska undersökningarna än i Lappmarken (7.1.2), 

och med detta mått mätt var alltså repressionen på sedlighetsområdet inte hårdare i Lappmarken än i 

Sverige. Att endast män straffades under den första undersökningsperioden, och båda könen under den 

andra är ett annat gemensamt drag mellan Lappmarkerna och Sverige.  

Utöver innehållsliga skillnader har även ett antal tidsmässiga skillnader mellan Lappmarken och 

Sverige identifierats. Sedlighetsbeivrandet sköt fart under 1600-talets senare del i Lappmarken jämfört 

med början på århundradet i Sverige. Det gäller även de olika åtgärder som överheten krävde av 

befolkningen i form av att låta barnen döpas, stå uppenbar skrift, gifta sig, avge äktenskapslöfte och att få 

barnet legitimerat. 

9.3 INTE EN UTAN FLERA HISTORIER… 

Vi finner även drag som inte är gemensamma för de båda undersökta Lappmarkerna. De mest utmärkande 

skillnaderna är att sedlighetsärenden ökar i Luleå Lappmark mellan undersökningsperioderna medan de 

sjunker i Torneå Lappmark, medan förhållandet är det motsatta när det gäller ekonomiska ärenden.  

Intressant nog angav 1670-talets berättande källor att brott mot sedligheten var vanliga i Luleå (Samuel 

Rheen) och ovanliga i Torneå (Johannes Tornaeus) Lappmark. På ett övergripande plan följer Torneå 

Lappmark och Jukkasjärvi tingslag den generella utvecklingen av ”den judiciella revolutionen” i Sverige, 

medan Luleå inte gör det. Vi finner även att nedsättande epitet för män anklagade för sedlighetsbrott var 

vanliga i Torneå, men inte Luleå Lappmark. Att dra några enkla slutsatser av dessa olikheter låter sig 

dock inte göras utifrån denna undersökning. Vi vet inte om skillnaderna är beroende av olikheter mellan 

samiska grupper, eller om de är att söka i en olikartad hantering av de olika Lappmarkerna från svensk 

sida. Ytterligare ett exempel på en möjlig orsak till olikheter i Lappmarkerna vore orsaker till följd av 

mikrohistoria såsom närheten till svenska gruvfyndigheter vilket medförde mycket svåra konsekvenser 

för samerna och deras rennäring. 176 Många andra orsaker är naturligtvis möjliga såsom externa orsaker i 

                                                                                                                                                                           
från svenska undersökningsområden (t.ex Andersson 1998, s. 183 och Cronberg Lindstedt 1997, s. 211 och 224), 
och en motsvarande undersökning från samiskt område där lösegendom var en så central resurs vore mycket 
intressant.  
176 När det gäller de många sedlighetsbrotten i Luleå Lappmark menar jag att en möjlig förklaring bör sökas i 
mikrohistoria, i detta fall knutet till lappredikanten Nicolaus Lundius som dömdes för enfalt hor 1685. Lundius var 
själv same och det är tänkbart att han var lojal mot samerna och såg mellan fingrarna på sedlighetsbrott som sågs 
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form av missväxt och oår. Slutligen är det möjligt att olikheter mellan samiska grupper tog sig uttryck i 

skillnader som går att spåra i tingsprotokollen. Att identifiera dessa skillnader i protokollen är en uppgift 

som inte fått plats i denna uppsats, men som vore en mycket intressant uppgift för framtida forskning. 

Slutligen kan vi konstatera att även de svenska undersökningsområdena i viss mån beskriver sina 

egna ”historier” som långt ifrån är identiska. Tingsprotokollen i Njurunda skiljer sig inte minst i den långt 

högre förekomsten av ekonomiska ärenden per invånare jämfört med Askers härad vilket huvudsakligen 

kan förklaras av den stora andelen självägande bönder i Njurunda. Kort sagt, det är viktigt att komma ihåg 

att ”Sverige” självklart också innehöll stora olikheter och inte kan betraktas som en homogen enhet. 

9.4 MOTMAKT 

Vi har flera belägg för hur samer använde olika strategier som motmakt mot den svenska överhetens 

regler. En sådan strategi var att undanhålla svenskarna information. Detta får vi talrika exempel på i de 

berättande källorna. Att undanhålla information kan därmed betraktas som en variant på den strategi som 

Håkan Rydving menar att samerna använde sig av för att undvika oönskad påverkan från svenskarna: att 

undvika möten med dem. 

Därtill har vi sett hur samerna i Luleå Lappmark angav äktenskapslöfte när de ställdes inför tinget 

för sedlighetsbrott och även samtyckte till att gifta sig. Att använda sig av sådana argument och beteenden 

som samerna visste att svenskarna accepterade ser jag som ytterligare en strategi och form av motmakt 

från det samiska samhällets sida. Detta skulle kunna kallas en strategi av ”walk-the-walk”, alltså att 

anamma nya förhållanden och använda sig av dem till sin egen fördel. Vi har tidigare (5.2.1) sett att 

forskare identifierat fyra olika strategier för motmakt bland samerna. Denna ”walk-the-walk” strategi 

skulle därmed utgöra den femte. 

9.5 METODOLOGISKA ASPEKTER & OMEDVETEN TENDENS – VILKA GRUPPER 
KOMMER TILL TALS? 

Jag har uppmärksammat att personer från mycket olika socioekonomiska förhållanden omnämns i den 

information vi får via tingsprotokoll. När det gäller de samtida berättande källorna är det tydligt att många 

av de traditioner som beskrivs där är knutna till välbärgade, renskötande samer. Som exempel kan nämnas 

att traditionen med en tandren förutsätter att renar över huvud taget finns att ge bort, vilket långt ifrån var 

                                                                                                                                                                           
med oblida ögon av de svenska myndigheterna. 1685 verkar den svenska överheten ha fått korn på detta, kanske 
som ett led i den förnyade religiösa nit som upptäckten att samisk religion inte var utdöd i Piteå i början på 1680-
talet ledde till. De många sedlighetsfallen som togs upp vid tinget 1685 inleddes med Lundius’ fall av enfalt hor, och 
följdes av många fler. Det framgår även att lappallmogen var villig att betala Lundius böter vilket är unikt och tyder 
på att de var tacksamma för insatser som Lundius gjort dem. Kanske en sådan insats var att blunda vid rätt tillfälle. 
Lundius verkade därefter inte längre som präst, och det är sannolikt att svensk överhet fortsatte att vara särskilt 
vaksam på luleålapparnas sedlighet vilket visade sig i den högra graden av sedlighetsbrott vid tinget under 1690-
talet. Att Lundius inte längre var verksam som predikant framkommer i tingsprotokoll från 1691 då ”för detta 
LappPredikanten Nicolai Lundij” omnämns (Svea Hovrätts renoverade domböcker 1691, Västerbottens län nr. 2, fol 
655). Även Olof Rudbeck träffade Lundius som ”hafwer warit kyrkioherde i Jockmock” (Rudbeck 1987 [1695], s. 
52). 
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en realitet för alla samer. Detsamma gäller traditioner om frierier som kunde pågå i flera år till följd av 

familjernas ekonomiska uppgörelser som drog ut på tiden. När jag har studerat vilka informanter som 

textförfattarna använt sig av är det tydligt att de båda reseskildringarna av Johannes Körningh och Olof 

Rudbeck till stora delar vilar på information som de inhämtat från andra svenskar. Körningh var länge 

gäst hos prästen Johannes Tornaeus och reste tillsammans med honom, hans familj och den svenske 

fogden in i Lappmarken när det var tid för vintermarknad 1660.177 Även Olof Rudbeck som trettio år 

senare reste i Luleå och Torneå Lappmarker nämner flera svenskar som han möter på sin resa medan 

samerna i stort sett lyser med sin frånvaro.178 När det gäller prästrelationerna är det framför allt traditioner 

knutna till renskötande samer vi får information om, men informationen om även fattiga samer vittnar om 

stor förtrogenhet med det samhälle de skildrar. Det finns dock anledning att tro att långt från alla samer 

var renskötare. Enligt Lennart Lundmark pågick övergången till rennomadism från början av 1600-talet 

till strax efter århundradets mitt och det finns inte anledning att tro att denna övergång skulle gälla 

samtliga samiska grupper. Detta stöds vidare av samtida information som anger att renskötsel historiskt 

sett varit central endast för en liten grupp av samer. 

När vi står inför uppgiften att rekonstruera information om en grupp människor ur ett material 

skrivet av en annan grupp, menar jag att resonemanget kring omedvetna tendenser i allmänhet och 

metodologiska brister i synnerhet kan vara givande. I fallet med de samtida berättande källorna om 

Lappmarken står det klart att informationen om friartraditioner och tandrenen avser en välmående del av 

dess befolkning. Den bild som vi hittills haft om samiska förhållanden utgår därmed till stor del från 

situationen för välbärgade renskötande familjer. Enligt min mening beror detta bland annat på att 

forskare inte tillräckligt kritiskt ställt sig frågan hur de samtida historieskrivarna tillgodogjort sig 

informationen - vilket i stor utsträckning skedde via kontakter dels med andra svenskar, dels med 

välbärgade renskötande samer som hade många renar och därmed kunde transportera sig långa sträckor - 

och inte täcker samtliga grupper av det samiska samhället. Här möter vi alltså frågeställningen som fick 

inleda uppsatsen om hur tolkning har skett av det material som är formulerat av utomstående om en grupp 

som inte själv skrev sin historia. 

Den fråga som öppnar sig är därmed: hur såg traditionerna ut för icke renskötande samiska män 

och kvinnor? Svaret är naturligtvis att det mesta får vi aldrig veta. Dessa samers historia har inte varit i 

fokus i de berättande källorna. Det vi kan göra är att i alla fall lyfta fram dem i ”osynligheten”. En 

förutsättning för studier är ju kännedom om existensen om det man ska studera, och genom att åtminstone 

göra nya grupper ”osynliga” har vi kommit en liten bit på väg mot återskapandet av deras historia. 

                                                      
177 Körningh beskriver hur han togs emot med stor gästfrihet av Tornaeus som hade två kaplaner till sin hjälp i 
arbetet i Lappmarken, hur han bodde hos Tornaeus och dansade med hans fru och döttrar. Körningh 1956 [1660], s. 
22-23 och s. 40.  
178 Rudbeck träffade bland andra befallningsman Renhorn, bodde i Kalix prästgård, träffade ”inspectoren Samuel 
Stigman”, ”inspectoren Sadlin” och Nicoluas Lundius vilket tidigare omnämnts. Rudbeck 1956 [1695], s. 32, s. 41 
och s. 52. 
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10 SAMMANFATTNING 
I denna uppsats har samiska kvinnor på 1600-talet varit föremål för mitt intresse. Tingsprotokoll har 

utgjort det viktigaste källmaterialet vilket kompletterats med samtida berättande källor. En jämförelse 

mellan samiska och svenska kvinnor har för första gången genomförts. 

Som teoretisk utgångspunkt har det postkoloniala vetenskapsfältet använts eftersom dess 

frågeställningar är väl lämpade för uppsatsens inriktning. Postkolonialismen understryker att koloniserade 

grupper sällan skrivit sin historia själv och att mycket av tillgänglig information är skriven av 

kolonisatören och därmed är färgad av dennes traditioner och föreställningar. På ett övergripande plan 

består alltså den vetenskapliga utmaningen i att nå kunskap om samiska kvinnor på 1600-talet ur ett 

material som är skrivet av andra än dem själva, och som därtill är knapphändigt. Bland övriga intressanta 

postkoloniala utgångspunkter som jag använt mig av i uppsatsen finner vi tanken att de koloniserades 

historia är långt mindre homogen än i kolonisatörernas historieskrivning, samt att makten inte är 

enkelriktad utan alltid innehåller ett mått av motmakt hos de koloniserade. Därtill har jag undersökt 

huruvida metodologiska brister, vilka jag tillsammans med samtida traditioner och föreställningar kallar 

omedvetna tendenser, har förelegat och kan ha påverkat vår uppfattning om samisk historia. Teoretiska 

utgångspunkter när jag analyserar kvinnor är att jag ser dem som en delmängd av hela populationen. Med 

det menar jag att kvinnor inte ska betraktas isolerat, utan det är viktigt att belysa kvinnors förhållande till 

hela populationen. När jag analyserar kvinnor utgår jag vidare från vad jag kallar dynamiska hierarkier 

med vilket avses att en persons inflytande består i en kombination av flera variabler såsom ålder, kön och 

socioekonomisk och kulturell tillhörighet. Med detta synsätt kan därmed vissa kvinnor ha större 

inflytande än vissa män, liksom vissa kvinnor kommer att ha det i högre grad än andra kvinnor. 

I tillägg till de teoretiska utgångspunkterna utgör det stora empiriska källmaterialet och 

metodologiska överväganden centrala utgångspunkter i denna uppsats. Det empiriska materialet består av 

knappt 300 ärenden från tingsprotokollen i två Lappmarker under två olika tioårsperioder från mitten och 

slutet av 1600-talet. Genom att två Lappmarker undersökts ges möjlighet att identifiera eventuella 

regionala skillnader, och de två perioderna ger möjlighet att se förändringar över tiden.179 Därtill har jag 

gjort en kvantitativ jämförelse mellan de två undersökta Lappmarkstingen och två undersökningar från 

svenskt område som identifierats som de mest passande för uppsatsens uppläggning. Slutligen har en 

kvalitativ jämförelse mellan samiska och svenska kvinnor genomförts. Som grund för information om 

samiska kvinnors situation har tingsprotokoll, samtida källor samt aktuell forskning använts. En analys av 

svenska kvinnors situation har hämtats från aktuell forskning. 

                                                      
179 De undersökta Lappmarkerna är Luleå och Torneå Lappmarker. I den sistnämnda Lappmarken hölls ting i både 
Jukkasjärvi och Enontekis, och det är endast Jukkasjärvi som undersökts. Undersökningsperioderna var 1650-1659 
och 1690-1699. 
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Vilka resultat har då undersökningen lett fram till? Jämförelsen mellan kvinnors situation i 

Lappmarken och Sverige visar på den helt centrala betydelsen av lösegendom i Lappmarkerna, medan 

jordägande var den centrala maktresursen i Sverige. I forskningen om kvinnor och ägande i Sverige har 

det främst varit jordägande som stått i fokus. Denna undersökning visar därmed att i den mån som 

forskningen inkluderar Lappmarkerna i det Sverige som undersöks, så måste även studier av lösegendom 

inkluderas. 

Vidare inträffade inte i Lappmarken med automatik den transformation ”från mö till lösekona” 

som var vanlig i Sverige för kvinnor som haft föräktenskapligt sexuellt umgänge.180 Tingsprotokollens 

information får stöd i samtida berättande källor som innehåller uppgifter om att kvinnor som blivit 

gravida var uppskattade och strax blev bortgifta, och vi får även uppgifter om att samiska män med 

okända fäder kunde få en särskilt respekterad plats i samhället. Tidigare forskning har ansett att samisk 

syn på sexualitet kunde skilja sig från den som svensk överhet propagerade för. Den förklaring jag 

föreslår till detta fenomen är att för- och utomäktenskaplig sexualitet kunde vara en strategi för att minska 

risken för inavel. Jag menar dessutom att släkten i Lappmarken hade en långt större betydelse än i Sverige 

vid samma tidpunkt, och en kvinna kunde därmed vara mindre beroende av sin äkta man i Lappmarken.  

Jämförelsen med Sverige visar också – även om vi måste komma ihåg att flera möjliga felkällor i 

det statistiska materialet finns – att förekomsten av sedlighetsfall i Lappmarken kunde vara lägre än i de 

svenska undersökningarna sett till det årliga antalet sedlighetsbrott per invånare. Tidigare forskning har 

menat att svensk överhet utövade repression mot samer genom att via domstolen få dem att anamma den 

svenska överhetens syn på sex och samlevnad. Detta tror jag förvisso är helt riktigt, men undersökningen 

visar att detta inte var unikt för Lappmarken utan andelen sedlighetsbrott kunde vara ännu högre i 

”hemlandet”. Aktuell forskning har även ansett att det faktum att staten tog på sig en åklagarroll i 

sedlighetsmål var ett utslag för svensk repression av samer. Även här visar min undersökning att 

sedlighetsmålen också i Sverige hade statliga åklagare, varför repressionen av samer inte var unik heller i 

detta avseende utan gällde den egna befolkningen också. 

Med avseende på ekonomi tyder även många ärenden på en stark socioekonomisk skiktning av 

det samiska samhället. Vissa kvinnor kunde vara mycket förmögna och kärade till andra män om 

värdeföremål, medan andra inte hade medel att betala sina böter utan pliktade med kroppen. Här ser vi 

därmed exempel på de så kallade dynamiska hierarkier vilka nämndes ovan. Denna skiktning är något 

som även de samtida berättande källorna framhåller mycket tydligt. 

När det gäller de postkoloniala frågeställningarna om en icke-homogen historia och motmakt, 

finner vi att studiet av två Lappmarker indikerar förekomsten av inte en samisk historia, utan flera. Bland 

identifierade skillnader finner vi att Torneå Lappmark uppvisar en utveckling som i stort följer den 

svenska med en stark ökning av andelen ekonomiska ärenden medan Luleå tvärtom såg en ökning av 

andelen sociala ärenden, och vi finner även tilltal som ”lösker dräng” i den ena Lappmarken men inte i 

                                                      
180 Se Lennartsson 1999, s. 331-332 och 341. 
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den andra. Varför dessa skillnader framgår i tingsprotokollen är däremot inte tydligt och något som 

lämpar sig för fortsatt forskning. Vi ska dock komma ihåg att även Torneå Lappmarks utveckling mot en 

större andel ekonomiska ärenden var långt blygsammare än i de svenska undersökningarna. Beträffande 

förekomsten av motmakt har undersökningen visat på flera strategier som använts för att minska ett 

negativt inflytande från den svenska överheten. En vanlig strategi var att söka undvika svenskarna, men vi 

märker även tecken på hur samerna anammade vissa beteenden som enligt svenska regler kunde ge 

gynnsamma följder, såsom att ange att föräktenskaplig sexualitet skett under äktenskapslöfte eller att 

samtycka till giftermål varigenom böter undgicks. Aktuell forskning har tidigare identifierat fyra olika 

motmaktsstrategier, och denna som jag kallar en ”walk-the-walk-strategi” skulle därmed utgöra den 

femte. 

Beträffande metodologiska brister i de samtida berättarnas undersökningar finner man vid en 

närläsning av dessa texter att renarna har oerhört stor betydelse i mycket av det som återges. Detta ger oss 

anledning att tro att stora delar av det material som inhämtats gäller förmögna renfamiljer och inte hela 

populationen samer, vilket alltså utgör en metodologisk brist. Vi finner även att svenskar varit 

informanter om samiska förhållanden. Enligt min mening har aktuell forskning inte tillräckligt 

uppmärksammat det faktum att exempelvis traditionen med en tandren eller de mångåriga frierierna inte 

nödvändigtvis är utmärkande för samtliga samer, utan tolkat informationen som utmärkande för 1600-

talets samiska samhälle i stort. Bakom detta resonemang skymtar därmed en utmaning som är väl så stor 

som att rekonstruera delar av historien för samiska kvinnor på 1600-talet: att återge historien för icke 

renägande, välbärgade samer. Genom att lyfta fram dessa grupper ”i osynligheten” är det första steget 

taget mot att alls kunna rekonstruera deras historia. 
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