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Abstract 
 

Swedish titel: Den inhemska andra – svenska prästers bilder av samer från 1600-talets 

mission till den så kallade Lappmarken 

 

English titel: The Domestic Other – Representations of Samic People by Swedish 

Priests on Missionary Missions During the 17th Century 

 

This study aims to unfold and explain the historical Swedish view upon the Samic 

people. The fundamental question asked is: ”In which manner, or manners, are the 

Samic people in the so called Lappmarkerna portrayed by Swedish missionaries during 

the 17th century? 

 The study makes use of five Swedish missionaries’ written accounts of their 

travels in Lappmarkerna during the 17th century. The primary sources are examined 

through a hermeneutic method and the results are analyzed from a postcolonial 

theoretical framework based mostly on Edward Said’s Orientalism and Ania Loomba’s 

Colonialism/postcolonialism. 

 The results unfold a view of the Samic people as indeed something other than the 

rest of the Swedes. The Samic people were described as cowardly, lazy, small in stature, 

not particularly strong, vigorous, fairly intelligent, disgraceful in the context of trade 

and very skilled with a bow and at hunting in general, but lacking any inclination 

towards war. 

 The view of the Samic people as the other is however mostly not based on a 

suggestion that there were any ontological differences between the Samic people and 

the Swedes. On the contrary, the described differences were mostly ascribed to 

historical and cultural causes. It’s plausible that the explanation for the limited claims 

about any fundamental differences is found in the Swedish missionaries’ purpose of 

producing accounts of their travels. The Swedish missionaries were probably inclined to 

emphasize the basic similiarities in order to establish that the Samic people were 

possible to convert to Christianity as well as foster into becoming proper Swedish 

subjects. 
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1 Inledning 
 

 Motivering av uppsatsämne 
Jag har alltid varit intresserad av hur människor konstruerar och upprätthåller sociala 

gränser. Min B-uppsats i Historia gick under titeln Den bysantinska aristokratins syn på 

det egna och det främmande under 500-talet och undersökte den bysantinska synen på 

barbarerna såväl som redogjorde för implikationerna för bysantinarnas självbild. I det 

arbetet framgick att bysantinarna hade en väldigt markerad föreställning om det egna 

och det främmande. Vidare var det tydligt att bysantinarna tillskrev det egna såväl som 

det främmande en hel räcka kulturellt förutbestämda egenskaper – en beskrivning som 

bysantinarna sannolikt ärvt delvis genom intertextualitet från antikens romare och 

greker. Det är inte orimligt att anta att beskrivningen av det främmande som just 

annorlunda är ett väldigt vanligt mänskligt drag som potentiellt förekommer oavsett 

plats, tidpunkt och subjekt. Där det finns människor, där finns också upplevda skillnader 

mellan människor och utifrån dem identitetsförankrade gränsdragningar. 

 Min C-uppsats i Historia kommer innebära att jag tar det här intresset vidare till 

att undersöka gränsdragningar av tidigare nämnt slag i Sverige. Jag avser specifikt att 

undersöka svenskarnas syn på samerna i de så kallade svenska Lappmarkerna. Varför 

just samerna blev ett föremål för mina studier har flera bakomliggande orsaker. Dels 

genom tips från min handledare, dels genom intresse och dels genom den relevans som 

ämnet fått i och med den senaste politiska utvecklingen i Sverige, och i synnerhet efter 

(när det här skrivs) Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söders uttalande om 

bl.a. samer, judar och svenskhet.1 Söder har genom sina kontroversiella uttalanden 

bidragit till den upptrappning i media vad gäller diskussionen om kultur, nationalitet 

och medborgarskap som de senaste åren fått ökat utrymme. 

 För egen del är den aktualiseringen av särskild relevans. Söders uttalanden utgör 

ett modernt exempel på just det jag avser undersöka, nämligen synen på samerna. Men 

istället för att fastna i purfärska icke-historiska kontexter avser jag att placera min 

undersökning av aktörer förlagda till 1600-talet. En tid då den samiska och svenska 

interaktionen intensifierades. 

 

                                                 
1 Svenska Dagbladet, Avgångskrav mot Björn Söder, http://tinyurl.com/nsw85hx 
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 Syfte 
Syftet är att undersöka hur svenska präster såg på samerna under 1600-talet. 

Målsättningen är att försöka blottlägga såväl som förstå de uppfattningar om samerna 

som förekommer i källmaterialet. Det har således varit min avsikt att ta tillvara på de 

tendenser som källmaterialet oundvikligen uppvisar och utnyttja dessa för att få fram 

vad upphovsmännen till de undersökta texterna ansåg om samerna. Den fundamentala 

frågan blir således: Vilken bild av samerna förmedlades av de i lappmarkerna 

missionerandes svenska prästerna under 1600-talet? 

 

 Forskningsfrågor 

 Vilken bild ges av samiska kvinnor och män? 

 Vilken bild ges av samernas karaktär, natur, kropp och mentalitet? 

 Är det en generaliserande bild eller existerar motsättningar inom och mellan texterna? 

 Är bilden av samerna nyanserad eller monolitisk? 

 Vad säger bilden av samerna som den andra om det egna? 

 

1.3.1 Motivering av forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna är valda primärt eftersom att källornas upphovsmän sannolikt för 

med sig ett redan befintligt tankesätt. Upphovsmännen är svenskar. Vad det innebär är 

att samtliga av dem har erfarenheter från ett och samma samhällssystem med en 

etablerad kultur, könsordning, ekonomi och grundläggande världsbild. Självklart 

förekommer variationer, men den grundläggande strukturen kan med rätta generaliseras 

till att ugöra ett kollektiv mer än till namnet. Eftersom att den postkoloniala 

teoribildningen i Saids anda fokuserar på beskrivningar av den andra och det egna, är 

forskningsfrågorna också menade att synliggöra implikationerna av det tankesättet i 

hanteringen av det främmande. En grundläggande tes som ligger bakom utformningen 

av forskningsfrågorna är således att källornas upphovsmän för med sig en struktur, ett 

sätt att tänka, ett sätt att se på världen, som i allra högsta grad påverkar hur de beskriver 

människor. Varför jag valt att specifikt fokusera på könsroller, karaktär, kropp och 

mentalitet förklaras av upphovsmännens roller som missionerande svenska präster. 

Kunskap om dessa områden är nödvändiga för en effektiv mission inom en religion som 

betraktar nyss nämnda tematan som centrala, och som dessutom, åtmisntone i tanken, 

hävdar att konvertering ska vara frivillig. 
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 Avgränsning 
Avgränsningen är en följd av intresse såväl som källmaterialets representativitet. 

Intresset avgränsar undersökningen till 1600-talet, Sverige och samerna. Källmaterialet 

avgränsar undersökningen ytterligare genom representativitet. Eftersom att det är 

svenskarnas syn på samerna som utgör en utgångspunkt kommer jag således begränsas i 

vidd av de olika aktörerna som står för källmaterialet. Relevanta begrepp att diskutera i 

relation till avgränsningen är samer och svenskar. 

 Min användning av ordet samer är pragmatisk. Uppsatsen avser inte att på något 

vis försöka skapa en definition av samer eller svenskar. Jag vill förstås undvika att 

hamna i fällan som Hansen & Olsen menar utgör en historieskrivning ”som betraktar 

kulturer och identiteter som monolitiska, avgränsade och lätt urskiljbara från andra 

motsvarande enheter [och] som bekant för länge sedan passerat sista förbrukningsdag”2. 

Man kan således fråga sig om det jag gör, när jag benämner samer som samer och 

övriga aktörer som något annat, är en del av den historieskrivningen som Hansen & 

Olsen skyr. Måste jag själv först postulera existensen av en tydligt avgränsad kollektiv 

identitet som kan beskrivas som samer och/eller svenskar för att ens genomföra min 

undersökning? Det förefaller vara så, åtminstone på en pragmatisk och fundamental 

nivå. Jag behöver inte definiera samer själv, mer än att jag tillämpar den konventionella 

benämningen på det folk som under tiden levde i vad som benämndes Lappmarkerna. 

Undersökningen är ju inte menad att definiera vad en same är, men snarare att klargöra 

vad en same var för övriga svenskar under 1600-talet. Vad som är av relevans är 

därmed de utvalda aktörernas historiska syn på samerna och följaktligen också deras 

definition av samerna. För egen del behöver jag därmed inte ägna mig åt att definiera 

och avgränsa folkgrupper mer än att jag accepterar att det folk som valda aktörer kallar 

för samer (egentligen lappar) är det folk som är av relevans för min undersökning.  

 Det ska även noteras att 1600-talet var före nationalismens tidevarv och att, vad 

beträffar Kronan, kunde man vara kungens undersåte eller också inte vara kungens 

undersåte. Samerna betraktades inte som ännu fullvärdiga undersåtar, vilket är en 

anledning till att reseskildringarna som undersökningen baseras på faktiskt existerar 

från första början. 

 Vad jag däremot låter vara en uttalad premiss  (eller måhända en inte alltför djärv 

hypotes) i min undersökning, är att dagens syn på kulturer och identiteter som flexibla 

och dynamiska inte gällde i lika hög grad under 1600-talets Sverige. Hansen hävdar att 

                                                 
2 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 15 
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det förr gällde att ”[d]efinitionen av ett folk eller en kultur baserades i hög grad på 

antagandet om att det till varje sådan enhet hörde en någorlunda stabil uppsättning 

kulturella, lingvistiska och materiella drag”3. Ett fundamentalt antagande är således att 

källmaterialets aktörer kommer att visa på en mer monolitisk syn på gränsdragningen 

mellan samer och övriga aktörer än vad som använts efter det att Barth år 1969 i och 

med boken Ethnic Groups and Boundaries utmanade ”den gamla idén om att kulturell 

variation är diskontinuerlig”4. 

 

 

 Teoretisk tillämpning 

Den primära infallsvinkeln utgörs av den postkoloniala teoribildningen. Infallsvinkeln 

representeras av Edward Saids Orientalism och Ania Loombas 

Colonialism/postcolonialism. Innehållet i nyss nämnda böcker redogörs för nedan. 

Förutom en diskussion om teorin i sig presenteras även resonemang om 

postkolonialismens applicerbarhet på uppsatsämnet. 

 

1.5.1 Postkolonialism 

Historia kan liknas vid ett pussel som läggs av ett oräkneligt stort antal människor. 

Syftet är bland annat att rekonstruera dåtiden från ett mänskligt perspektiv. Varje 

historiker bidrar med en bit varhelst den passar in, och varje pusselbit som adderas är 

avhängig de bitar som lagts innan. Tillsammans skapar vi historiker en bild av det 

förflutna. Men vad händer om en stor sektion av pusslet utgått från en felaktigt lagd 

ursprungsbit? Den postkoloniala teoribildningen hävdar att det är exakt det som hänt 

avseende de västerländska studierna av Orienten och dess mål är att beskriva hur och 

varför det förhåller sig så. 

 Den framstående professorn i engelska och litteraturvetenskap Edward Said 

beskrev i Orientalism (1978) hur själva tanken bakom ovan nämnda felaktiga pusselbit 

såg ut och redogjorde för efterdyningarna av det felet. Den felaktiga pusselbiten 

beskrevs vara en europeisk premiss som bestod i ”ett sätt att tänka som grundar sig på 

en ontologisk och kunskapsteoretisk uppdelning mellan ’Orienten’ och (för det mesta) 

Västerlandet”5. Resultatet av den felaktigt lagda pusselbiten är att Orienten konstruerats 

                                                 
3 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 17 
4 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 29 
5 Said, Orientalism, s 65 
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av västerländsk forskning; det förekommer en diskrepans mellan verklighetens Orienten 

och Orienten i västerländsk forskning.6 

 Den här konstruerade skiljelinjen är ett arv från den europeiska kolonialismen. 

Även efter det att kolonialmakterna tvingats ge upp sina kolonier präglades de forna 

kolonialmakternas tankestrukturer fortfarande av kolonialismen. Said hävdar att…  

 

… knowledge of the East could never be innocent or ’objective’ because it 

was produced by human beings who were necessarily embedded in 

colonial history and relationships7 

 

Ovanpå den grundläggande tankestrukturen vilar all västerländsk forskning om 

Orienten, och alla resultat är, enligt Said, avhängiga den premissen. Resultatet av att all 

forskning tar avstamp från den premissen är formeringen av en diskurs som består av en 

dikotomipräglad syn på det egna och det främmande, en konstruktion, likt en krasslig 

syllogism med logiskt inkoherenta premisser. Orientalerna beskrevs vara allt det som 

européerna inte var. Genom att systematiskt hävda att orientalerna förknippas med 

lathet, aggression, promiskuitet, barbarism, oskuld och irrationalitet impliceras också att 

européerna är nyss nämnda ords antonymer. Om orientalerna är lata är européerna 

driftiga, om orientalerna är barbarer är européerna civiliserade och om orientalerna är 

irrationella så är européerna rationella.8 Den här verklighetsuppfattningen hade sin 

grund i en ”detaljerad logik som inte på vanligt enkelt sätt styrdes av den empiriska 

verkligheten utan av en hel uppsättning önskningar, förträngningar, satsningar och 

projektioner”9. Icke-européer kunde visserligen beskrivas på en rad olika vis, men alltid 

som distinkt skilda från européerna. 

 Saids teori är poststrukturalistisk i det avseendet att Said menar att vi måste flytta 

oss bort från motsatsparens domän. Orientalisternas sätt att måla ut Vi och Dem som 

utgörandes väldefinierade inslag i en struktur är ett tankefel. Såväl Said själv som andra 

postkoloniala teoretiker som exempelvis Ania Loomba hävdar att det komplexa och 

nyansrika lätt glöms bort. Särskilt Loomba lägger ner energi på att diskutera och 

förklara den nyans som trots allt existerar i bilden av den andra. Vidare menar Loomba 

att ”Postcoloniality, like patriarchy, is articulated alongside other economic, social and 

historical factors, and therefore, in practice, it works quite differently in various parts of 

                                                 
6 Said, Orientalism, s 48 
7 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 44 
8 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 93 och s 45 
9 Said, Orientalism, s 65 
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the world”10. Loomba betonar i sin vidareutveckling och kritik av Said alltså just hur 

lokala förhållanden skiljer sig. Eftersom postkolonialismen är avhängig kolonialismen, 

menar Loomba att det är omöjligt för postkolonialismen att inte vara underkastad lokal 

kontext. Kolonialismen var som bekant en företeelse som omfattade 84,6 procent av 

jordklotets landområden.11 Vad som föreslås av Loomba är därmed att de lokala 

förhållandenas varierande implikationer för den postkoloniala teorin tas hänsyn till, och 

då genom empiriska undersökningar. 

 Det förefaller också vara viktigt att peka ut skillnaderna mellan den postkoloniala 

teorin och postkolonialismen som ideologi. Där ideologin pekar ut förövare och offer på 

ett vis som för vetenskapens skull är alldeles för värderande, är teorin istället menade att 

vara ett verktyg som går att använda för att visa hur avgränsade grupper kan beskriva 

andra grupper. Inom ramen för undersökningen används postkolonialismen enbart som 

en teori i vetenskaplig mening, inte som ett sätt att döma eller på annat vis värdera. 

 

1.5.2 Postkolonialismen och 1600-talets Sverige 

Saids grundläggande teori är, enligt Loomba, att ”studierna av Orienten verkade inom 

en politisk syn på verkligheten vars struktur premierade en binär motsättning mellan det 

bekanta (Europa, Väst, ’vi’) och det annorlunda (Orienten, Öst, ’dem’)” 12. Teorin 

behöver således inte nödvändigtvis vara bunden av sitt ursprung; kolonialismen är inte 

en nödvändig utgångspunkt och beskrivningen av specifikt Orienten är inte 

nödvändigtvis den enda beskrivningen av det främmande som teorin går att applicera 

på. Nyss nämnda från sitt ursprung frigjorda applicerbarhet är de facto självförklarande 

när man betraktar de kopiösa mängder applikationer av postkolonialismen som hittills 

genomförts i akademiska studier inom humaniora. Det förekommer även en pågående 

diskussion om just postkolonialismen och hur bunden den (om ens alls) ska vara av 

kolonialismen. I den debatten menar åtminstone Jorge de Alva att postkolonialismen 

som term inte bör vara bunden till formell avkolonisering.13 För att teorin ska vara av 

relevans är det dock, i mitt tycke, rimligt att anta att gemensamma beröringspunkter i 

form av liknande förutsättningar ska finnas på plats. 

 Det är min bedöming att sådana liknande förutsättningar existerar. Förhållandet 

mellan samer och Kronan liknar förhållandet som existerade mellan Västerlandet och 

Orienten. Sverige var en lokal stormakt, och under 1600-talet norra Europas främsta 

                                                 
10 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 22 
11 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 19 
12 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 22, min översättning 
13 Loomba, Colonialism/postcolonialism, s 17 
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militära makt. Såväl kronan som kyrkan hade ett intresse av Lappmarkerna – politiskt 

respektive religiöst. Att prästerna som missionerade i Lappmarkerna var bundna av sitt 

uppdrag för kronan, kyrkan och av sin kristna världsbild förefaller självklart. Såväl 

kronan som kyrkan ville fostra undersåtarna och hade en gemensam väg att gå i det att 

”[e]konomiska och politiska drivkrafter […] fick stöd av religiösa motiv och religiös 

retorik”14. Malin Gregersen menar att den kristna missionen är en del av de här 

fostringsambitionerna i det avseendet att den kristna missionen genom fostran försökte 

”förändra andra sociala kategorier än de man själva tillhörde”15. 

 Eftersom det existerar liknande förutsättningar mellan svenskar och samer som 

det gör européer och orientaler är det rimligt att anta att teorin bör ha förutsägande 

potential i den presenterade kontexten. Teorin skulle kunna kontextualisera det 

förhållandet som rimligtvis existerade mellan samer och svenskar. En hypotes som 

testas blir således att svenskarna beskriver samerna som det främmande, med tydligt 

åtskild karaktär från det egna, och kategoriserar skillnaden i form av en dikotomi.  

 

 

 Metod 
 
1.6.1 Hermeneutik 

Så länge människan har kommunicerat har också tolkning varit en mänsklig 

nödvändighet. Medvetenhet om behovet av tolkning kan spåras tillbaka till antiken, men 

det är rimligt att anta att människor så länge det har funnits språk har upplevt 

konsekvenserna av missförstånd. Det var dock först i och med en utbredd texttradition 

som tolkning gick från att hantera vardagskommunikation till att bli en högst medveten 

metod. Insikten växte fram av ren nödvändighet eftersom avståndet mellan textens 

avsändare och textens mottagare blev ohanterligt utan ett system för att hantera 

föränderlighet. Samhället är helt enkelt inte statiskt. Språk, beteende, normer, 

värderingar och uttryckssätt är i ständig förändring. Resultatet är att mänskliga 

produkter skiljer sig från varandra i såväl tid som rum. Ett grekiskt textstycke som 

skrevs 500 f.v.t. skulle exempelvis inte uppfattas på samma vis av en bysantinsk student 

på ett lärcenter i Konstantinopel tusen år senare.16 Den insikten krävde en metodologisk 

lösning. 

                                                 
14 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 149 
15 Gregersen, Fostrande förpliktelser, s 27 
16 Kjørup, Människovetenskaperna, s 234 
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Hermeneutiken anstränger sig för att brygga det avstånd som existerar i tid och rum 

mellan betraktare och författare. En premiss inom hermeneutiken är att personen som 

betraktar texten potentiellt är väldigt främmande för författaren. Sten Andersson hävdar 

i sin bok Om positivism och hermeneutik att ”[v]arje tidsepok, varje samhälle och kultur 

har sina särdrag och bör förstås utifrån sig själva”17. Sättet vilket hermeneutiken bryggar 

den olikheten, det avståndet mellan samhälle, kultur och tidsperioder, är genom en 

förståelsens dialog. Där skiljer hermeneutiken sig från naturvetenskapen som betonar 

förklaringar medan hermeneutiken istället accentuerar förståelse.18 Hermeneutikens mål 

är således att uppnå ”ett inifrånperspektiv”19. Det här visar sig i att forskaren och 

källmaterialet optimalt förenas i en slags relation där målet är förståelse. Förståelsen kan 

”ses […] som en dialog där forskaren försöker sätta sig in i och förmedla individers 

eller svunna perioders tankemönster och känslor”20. 

 Sättet på vilket hermeneutiken upprättar en förståelse mellan författare och 

betraktare brukar sedvanligt benämnas som den hermeneutiska cirkeln. Forskaren rör 

sig ständigt mellan helheten och delarna för att vid varje slutfört varv i cirkeln öka 

förståelsen. Delen är därmed enligt hermeneutiken inte en separat entitet med unika och 

isolerade orsaksförklaringar, men istället helt avhängig dess kontext.21 Delen förhåller 

sig till helheten på ungefär samma vis som en ton förhåller sig till ett ackord, eller en 

ton till en melodi.22 

 Av de tre typer av hermeneutik som existerar är misstankens hermeneutik av 

särskild relevans. Den går i kort ut på att ”forskaren måste behålla en kritisk distans 

under tolkning och dialog” 23 och ”klarlägga […] de maktförhållanden och intressen 

som påverkade aktörens eller epokens yttranden och handlingar” 24. För uppsatsens skull 

innebär det här att huvuddragen för den kontext som omger syftet kommer att redogöras 

för. Det måste vara känt mot vilken kontext, vilken helhet, som undertecknad tolkar 

utifrån. Det handlar om att klargöra prästernas intention i missionen, dess konsekvens 

för deras utsagor om samerna och om svenska statens motsvarighet. 

  

                                                 
17 Andersson, Om positivism och hermeneutik, s 30 
18 Andersson, Om positivism och hermeneutik, s 56 
19 Florén & Ågren, Historisk teori och metod, s 141 
20 Florén & Ågren, Historisk teori och metod, s 141 
21 Florén & Ågren, Historisk teori och metod, s 141 
22 Andersson, Om positivism och hermeneutik, s 68 
23 Florén & Ågren, Historisk teori och metod, s 141 
24 Florén & Ågren, Historisk teori och metod, s 141 
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1.6.2 Redogörelse av tolkningsprocess 

För att undvika att metoden stannar som ett statiskt textstycke i uppsatsens inledning 

snarare än att faktiskt användas som ett analysverkty, redogörs härmed sättet på vilket 

metoden kan användas i relation till ämnet. Det här görs enklast genom korta 

resonemang som tydliggör kopplingen mellan ämnet och metoden, men framförallt 

genom att ge exempel på använda analysfrågor.  

 För att svara på forskningsfrågorna behöver materialet analyseras. Hermeneutiken 

betonar frågan som ett viktigt verktyg i jakten på förståelse och svar. Därför har jag i 

min tolkning konstruerat en rad analysfrågor menade att vara en del i en hermeneutisk 

verktygslåda. Dessa frågor är menade att vara, för min skull, en mer detaljerad variant 

av forskningsfrågorna. De kan också ses på som en naturlig produkt av metoden i sig. 

Följande är exempel på analysfrågor: Vad nämns ofta? Vad nämns sällan? Vem är 

uppdragsgivaren? Vem är författaren? Vad nämns inte alls? Hur kontroversiell framstår 

informationen? I vilket sammanhang nämns kvinnor? I vilket sammanhang nämns inte 

kvinnor? Nyss nämnda frågor är exempel från det frågebatteri som används i 

interaktionen med källmaterial. De är menade att tillfredsställa hermeneutikens krav på 

en färd mellan helhet och del samtidigt som de ytterst leder till ett svar på 

forskningsfrågorna. 

 Undersökningen har genomförts genom att allt material som utgör källmaterialet 

har genomlästs. Källmaterialet har bearbetats i tre faser. Inledningsvis har en regelrätt 

läsning av allt källmaterial genomförts. Syftet med den första genomgången är att lära 

känna materialet och bli bekväm med källmaterialets ålderdomliga språk. Efter att 

språkbarriären överkommits sker en systematisk läsning av intressanta och relevanta 

passager. I det här skedet studeras och analyseras utvalda passager betydligt närmre och 

ligger således grund för själva analysen som utgör uppsatsen. Slutligen väljs vissa 

stycken eller delar därav ut för att agera exempel som för läsarens skull får vara 

representativa för helheten. 

 
1.6.3 Urval 

Undersökningen är avgränsad till 1600-talets aktörer. Mellan 1593-1717 evt fanns totalt 

”46 präster […] som någon gång varit verksamma i lappmarken”25. Av de 46 prästerna 

skrev ett tiotal reseskildringar. Av de som skrev reseskildringar förekommer sju av dem 

i samlingsverket Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt 

folklif. Av de sju reseskildringarna använder jag mig av fem. Dessa är: Gabriele Tudero, 

                                                 
25 Fröjd & Olsson, Lappmarkens präster 1593-1904, s 34 
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Olaus Petri Niurenius, Joannis Tornæus, Olao Graan och Samuel Rheen. De som ej tas 

med görs ej så av två skilda skäl. Vad gäller Nicolai Lundii Lappi är han ej inkluderad 

eftersom han själv är same. Undersökningen är menad att blottlägga de svenska 

prästernas syn på samerna och jag avstår därmed från att använda mig av präster som 

själva är samer. Det skulle förstås vara oerhört intressant att infoga Lundi som 

jämförande material, men jag bedömer riskerna för representativiteten som för stora. 

Samtidigt hade det varit oerhört angeläget att i en expanderad undersökning titta på hur 

Lundi ser på sig själv och hur övriga svenskar ser på Lundi med tanke på att han 

kristnades och fostrades till en av kungens undersåtar, men ursprungligen var same. 

Lundis källmaterial är vidare mer svårtillgängligt än övriga, och följer inte en 

omedelbart liknande struktur. Vad gäller övriga prästers bidrag till samlingsverket 

avstår jag från att använda mig av det materialet eftersom att det har en annan litterär 

form än övriga skildringar och därmed potentiellt behöver angripas med andra 

metodologiska verktyg. 

 Det finns även ett större verk som är en bearbetning av redan nämnda 

reseskildringar. Texten går under namnet Lapponia och är skriven av Johannes 

Schefferus. Den är ej inkluderad eftersom den är en bearbetning av det källmaterial jag 

redan använder. Ett mer grundläggande skäl till varför urvalet görs kommer från den 

begränsande kontexten. Dess omfattning bestäms av undersökningens ram, ity det rör 

sig om blott en kandidatuppsats. Således måste en pragmatisk gräns (förhoppningsvis 

inte alltför godtyckligt) sättas. Det är vidare min bedömning att de fem inkluderade 

källorna kan erbjuda svar på forskningsfrågorna, varpå mer källmaterial förvisso är 

intressant och berikandes men samtidigt överflödigt. 
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2 Bakgrund 
Syftet med bakgrunden är tredelat och motiveras av nödvändig förförståelse, metod och 

teori. Bakgrunden inleds med en presentation av relevant litteratur. Med förförståelse 

avses grundläggande kunskap som såväl läsare som undertecknad av nödvändighet 

måste känna till för att uppsatsämnet ska kunna förstås. Det handlar således primärt om 

att skapa en kontext för uppsatsämnets mer precisa natur – en värld inom vilken en 

nisch kan förstås. Det här är också relaterat till metoden. Hermeneutiken kräver kontext 

för att den hermeneutiska cirkeln ska vara applicerbar. Vad gäller den postkoloniala 

teorins samspel med bakgrunden är det samspelet motiverat av andrafieringsinslaget. En 

hermeneutisk komparation mellan det av teorin etablerade egna och det främmande 

kräver att det egna faktiskt redogörs för. Således presenteras avsnitt om bland annat 

lappmarkerna, det svenska ståndsamhället, svenska kvinnor och män samt kristen 

mission. 

 

 Presentation av litteratur till kontext och bakgrund 

Till uppsatsens bakgrund används flertalet böcker som behandlar antingen samernas 

historiska bakgrund eller Sveriges historiska bakgrund. Hansen & Olsen har skrivit ett 

översiktsverk med titeln Samernas historia fram till 1750 som i allra högsta grad ger en 

adekvat, och för min undersökning, relevant, insyn i det sociokulturella utbytet i mötet 

mellan samerna och övriga svenskar. För Sveriges historia används Det svenska 

samhället: Klerkerna och adelns tid, 800-1720 av Lindkvist & Sjöberg. Boken ger en 

insikt i svenska stormaktsväldet, dess expansiva politik och svenska samhället i övrigt. 

Kompletterande material till det svenska samhällets sociala utseende är Det politiska 

äktenskapet: 400 års historia om familj och reproduktion, redigerad av Hanne Sanders. 

 När det kommer till personerna bakom källmaterialet, det vill säga de präster som 

faktiskt missionerade i lappmarkerna och skrev ned reseskildringar, används en 

rapportserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet. Serien är redigerad av 

Egil Johansson och behandlar bland annat prästernas bakgrund, karriär, utbildning och 

arbetsuppgifter. 

 

 Det svenska ståndssamhället 

Det svenska samhället var under 1600-talet fortfarande ett utpräglat ståndssamhälle. 

Invånarna i Sverige utgick från den under medeltiden etablerade treståndsläran; de som 

bad, de som krigade och de som arbetade. I realiteten innebar det här att en klar 
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majoritet av befolkningen antingen var präster, adel, borgare eller bönder. Få hamnade 

utanför systemet. Av de fyra dominerade bönderna numerärt,26 särskilt under 1600-talet 

då Sverige framförallt var att betrakta som ett jordbruksland med få invånare.27 

Samhället var däremot inte så pass stratifierat som ståndsläran föreslår. Det existerade 

en viss rörlighet såväl mellan stånden som inom stånden. Särskilt borgarna upplevde 

enorm intern variation; vissa var förmögna nog att rivalisera adeln, och andra var klart 

fattigare än bönderna. Faktorer som styrde borgarnas förutsättningar var oftast kön, 

klass och ort.28 

 Borgarna och bönderna var dock inte det enda ståndet som var rörliga. Även adeln 

och prästerna upplevde en enorm variation inom ståndet. Allra längst upp bland adeln 

fanns exempelvis ”ättlingar till den medeltida högaristokratin”29 med hundratals gårdar, 

och längst ner fanns lågfrälset med inte sällan blott ”sin sätesgård”30. Liknande 

oregelbundna förutsättningar går att se bland den tidens präster. Präst var ett stånd såväl 

som ett yrke som innefattade allt från fattiga analfabeter till ”rika biskopar, vilka kunde 

förfoga över väldiga jordegendomar”31. 

 I det svenska samhället fanns således en klart hierarkisk och välstrukturerad 

grundtanke om hur samhället skulle vara organiserat. Samtidigt var det i praktiken inte 

möjligt att till fullo realisera den strukturen, utan viss dynamik och oundvikliga 

oregelbundenheter förekom. 

 

 Prästerna i det svenska samhället 
Som tidigare nämnt var prästerna inte en homogen grupp. Det är förvisso sant att 

prästerna liksom adeln befann sig i en tydlig särställning. De tillhörde, tillsammans med 

adeln, den absoluta eliten och åtnjöt flera privilegier gentemot bönderna och borgarna. 

Vidare var prästerna ”allvarliga konkurrenter”32 till adeln om den högsta positionen i 

samhället. Prästernas sociala anseende var högt i ett så pass religiöst samhälle som 

1600-talets Sverige. Prästyrket innebar en teologisk upphöjning som även manifesterade 

sig i samhället som respekt, auktoritet och inflytande. Prästerna, som representanter för 

kyrkan, var normgivande.33 Men oavsett de teologiska implikationerna av att vara präst 

                                                 
26 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 294f 
27 Fur, Colonialism in the margins, s 18 
28 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 294f 
29 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 290 
30 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 290 
31 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 290 
32 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 294 
33 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 294 
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innebär det inte nödvändigtvis att de världsliga följderna var fullt lika markanta. 

Prästerna kunde vara alltifrån analfabeter och fattiga till belästa och omfattande 

jordägare.34 Dock var själva prästgården inte en egendom för personen bakom 

prästämbetet, utan tillhörde själva ämbetet. Det här kunde leda till ”problem med 

försörjningen av överlevande familjemedlemmar”35. Men överlag var prästerna 

privligierade ekonomiskt såväl som socialt och åtnjöt inflytande inom det område vilket 

de själva var verksamma. 

 

 Svenska kronans intresse av lappmarkerna 
1600-talet ingår i vad vi i Sverige brukar periodisera som Stormaktstiden. Det är en 

period under vilken den svenska kronans landområden expanderade kraftigt. År 1658, 

när Sverige var som störst, var Sverige i besittningen av flera tyska områden såväl som 

hela Finland. Vidare hade Sverige en landbrygga genom Norge till Atlanten och hade 

lagt under sig en rejäl bit av de baltiska staterna. Sverige bedrev även en expansiv 

intellektuell och kulturell politik vid sidan om den strikt militära.36 Som stormakt var 

det viktigt att ”kunna legitimera rikets utvidgning och storslagna ställning”37 genom att 

bland annat investera i kultur, historia, vetenskap och religion. Särskilt historia blev en 

viktig byggsten i konstruktionen av stormakten Sverige. Historieskrivningen 

ansträngdes för att passa in det förflutna i stormaktsformen på ett sätt som vi idag skulle 

kalla för utpräglad historierevisionism.38 

 För lappmarkernas och samernas skull innebar kronans expanderade intressesfär 

en rad förändringar. Norra Sverige ”exploaterades och koloniserades i högre grad”39 än 

förut. Kronan hade ett tydligt kolonialt syfte med lappmarkerna. Drivkrafter i svensk 

utrikespolitik i riktning mot lappmarkerna under 1600-talet utgjordes framförallt av 

”kolonisering, integration i ekonomiska nätverk och kristnande”40. Här fanns även ett 

intresse ”för den exotiska Lappmarken och dess invånare […] både inom landet och ute 

i Europa”41.  

 Den svenska politiken påverkade i allra högsta grad samerna. Dels intensifierades 

som nämnt missionsarbetet och dels påverkades den samiska nationens eget samhälle av 

                                                 
34 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 294f 
35 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 294f 
36 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 273 
37 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 353 
38 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 355 
39 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 272 
40 Fur, 400 års historia om familj och reproduktion, s 301f; Hansen, Samernas historia, s 229 
41 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 20 
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den alltmer ekonomiskt och politiskt närvarande kronan. Ett exempel på en sådan 

förändring i samernas samhälle är att de i allt högre grad lämnade jägarsamhället bakom 

sig för att istället bedriva renskötsel.42 Enligt Lindkvist och Sjöberg skulle 

förändringarna i samesamhällena under den här tiden ha en möjlig orsak i ”att 

statsmakten i allt högre grad exploaterade samebefolkningen”43.  

 Ett av resultaten av främmande makters intresse för samernas mark blev att den 

samiska nationen genom påtvingad underkastelse var uppdelad mellan Norge, Sverige 

(inklusive Finland) och Ryssland. Det svenska området delades vidare in i ett par 

mindre delar som tillsammans utgjorde vad som då kallades för lappmarkerna. Antalet 

lappmarker har i Sverige varierat historiskt, men under 1600-talet kan vi tala om 

framförallt Torne, Lule, Kemi, Lycksele/Ume, Ångermanna och Pite lappmarker.44 

 Under 1600-talet bedrevs en politik för att integrera samerna. Tanken var att 

samerna skulle bli funktionella undersåtar till konungen av Sverige. Den svenska 

kungen, Karl IX, införde exempelvis år 1602 en skattereform som ”kan ha medverkat 

till att göra markindelningen […] permanent”45. Kronan försökte alltså solidifiera den 

geografiska indelningen samt registrera all användning av exempelvis sjöar och floder. 

Enligt Gunlög Fur såg samerna misstänksamt på den svenska Kronans politik och drog 

paralleller till en invasion.46 

 Ett annat syfte med Kronans ökade närvaro i lappmarkerna kan ha varit den 

prestigeförlust som följde av att ha – från kristendomen – avvikande minoriteter inom 

landets gränser. Den negativa inställningen till samernas religiösa föreställningsvärld 

kan mycket väl ha förstärkts av det faktum att häxjakterna pågick under 1600-talet.47 

Även om regeringen intog ”en skeptisk hållning”48 mot häxprocesserna är det plausibelt 

att avvikande trosföreställningar ändå sågs som ett prestigeförfall. På kontinenten 

förekom exempelvis anklagelser mot de svenska arméerna att de använt samisk 

trolldom. Men det fanns även teologiska skäl till att inte tolerera avvikande 

trosföreställningar. Samiska anspråk om existensen av andra gudar betraktades som 

avgudadyrkan. Vidare hotade de samiska gudarna den ideologi som byggde på att 

svenskarna hade ett förbund med Gud. 

 

                                                 
42 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 273 
43 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 273 
44 Fur, Colonialism in the margins, s 43 
45 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 285 
46 Fur, Colonialism in the margins, s 40 
47 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 362 
48 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 363 
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 Sveriges kvinnor, män och familjer 
1600-talets Sverige var ett patriarkalt samhälle; lagar och förhållningssätt var 

konstruerade av män, för män. Kvinnornas roll var vid sidan av männen, vilket är varför 

som kvinnans status, tillhörighet och ekonomiska situation i hög grad bestämdes av 

hennes civilstatus. En bondkvinna gift med en adlig man blev själv adlig. En 

adelskvinna gift med en bonde tillhörde bondeståndet. Kvinnor tilläts inte delta i 

politiken och deras viktigaste samhällsfunktion ansågs vara barnalstrande och 

organisering av hemmet. Men även inom vad som menades vara de kvinnliga sfärerna 

var mannen ålagd att upprätthålla den ordningen. Det var i det här avseendet mannens 

juridiska rätt att aga kvinnan om så ansågs behövas.49 

 Kvinnor betraktades i regel som omyndiga. Det här gällde oavsett vilket stånd 

kvinnan tillhörde. Något som däremot kunde påverka kvinnans juridiska ställning och 

frihet var mannens frånfälle; änkor var myndiga och åtnjöt ungefär samma rättigheter 

som män. Samma villkor gällde däremot inte för en ogift kvinna, som var omyndig 

under sin far.50 

 När det kommer till kvinnans ställning fanns ett betydelsefullt undantag. Kvinnor 

som hade kungliga band åtnjöt en närhet till den politiska makten. De hade dessutom 

den ekonomiska tryggheten och den intellektuella friheten att faktiskt påverka politiska 

beslut på hög nivå.51 

 Äktenskapet var av avgörande betydelse för samhällsstrukturen. Kyrkan var, 

liksom övriga samhället, angeläget om att upprätthålla äktenskapets upphöjda ställning. 

De normgivande prästerna såg det som självklart att ”familj och hushåll var en 

grundläggande enhet, där barnen hade sin givna och underordnade plats”52. 

 

 Luthersk mission till lappmarkerna 

Under 1600-talet påbörjades en av berörda stater (Norge, Finland, Sverige) 

intensifiering av missionen i lappmarkerna. Den samiska religionen förbjöds, kort och 

gott, och i förlängningen förbjöds även alla de ritualer, kulturella manifestationer och 

traditioner som kunde hävdas vara yttringar av den samiska religionen. Samerna skulle 

kristnas.53 För att kunna genomföra kristnandet ”grundades församlingar och byggdes 

                                                 
49 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 296-299 
50 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 296 
51 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 296f 
52 Lindkvist, Det svenska samhället 800-1720, s 277 
53 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 310 
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kyrkor i Lappmarken”54. Det här förutsatte att det fanns svenska präster som var villiga 

att etablera sig i Lappmarkerna, något som inte alltid var enkelt genomfört. Enligt 

Henrysson var det exempelvis ”svårt att rekrytera präster till Lappmarken”55 eftersom 

”[k]limatet och levnadsbetingelserna var hårda, isoleringen och språksvårigheterna 

stora”56. 

 Kontakten med kristna hade dock pågått, på de kristnas initiativ, sedan 

högmedeltidens slut. Då var det försiktigt katolskt missionerande i kombination med 

officiella ekonomiska incitament som utgjorde den kristna statens strategi i att 

konvertera de nordligaste delarna av Norden.57 I Sverige var det framförallt svenska 

kolonisatörer i Norrbotten som stod för kontakten med samerna. Aktiva missionsförsök 

av fysiskt närvarande missionärer kan spåras tillbaka till 1419 e.v.t, men redan 1389 

e.v.t. uppmanade den dåvarande drottningen över Kalmarunionen i ett brev hela 

samenationen till dop och konvertering.58 Enligt Henrysson satte den katolska 

missionen däremot ”inga större spår bland samerna”59. 

 Vad gäller mötet mellan religionerna ska samer ha varit angelägna om att uppnå 

de minimikrav för att vara en kristen som katolska kyrkan krävde. Samtidigt som de 

kraven uppfylldes ska samerna, enligt Hansen & Olsen, ha hållit fast vid sin tidigare 

religion.60 Bilden av en slags pragmatisk synkretism orsaksförklarad av 

maktförhållanden målas upp där samerna t.ex. utförde nattvarden till den samiska 

gudinnan Sáráhkás ära.61  

 Att ta i beaktning är att ovan beskrivning är en grov förenkling. Enligt Hansen var 

den religiösa kartan dynamisk i lappmarkerna under 1600-talets början. En grupp var 

kristna konvertiter, en annan grupp höll fast vid den samiska religionen, och en tredje 

”alternerade mellan de båda religionsformerna”62. Under 1600-talet var Sverige 

dessutom lutherskt, vilket innebär att missionen antog ett annat utseende med andra 

medel. En skillnad, åtminstone i teorin, mellan den lutherska missionen och den 

katolska är den förstnämndas krav på frivillighet och frånvaron av masskonverteringar. 

                                                 
54 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 3 
55 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 3 
56 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 3 
57 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 310 
58 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 311 
59 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 6 
60 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 313 
61 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 315 
62 Hansen, Samernas historia fram till 1750, s 319 
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En konvertit kunde exempelvis inte, enligt den lutherska missionen, vara 

tvångskristnad. 

 

 Svenska prästers uppdrag i lappmarkerna 

De svenska präster som missionerade i lappmarkerna var inte enbart missionerandes 

präster eller informationsinsamlande agenter i ett slags kyrkligt och/eller statligt 

kolonialprojekt. De var även närvarande i det samiska samhällets vardag och hade i 

lappmarken ett flertal sysslor utöver redan nämnda som missionär och av Kronan 

utsända rapportörer.63 Förutom de återkommande uppgifterna som präst, vilka 

inkluderade ”gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar”64, kunde prästerna ha en hel 

räcka sysslor som idag i sig utgör ett eller flera separata yrken. En präst kunde bland 

annat agera som en läkare. Under 1600-talet var läkaryrket relativt primitivt och ”[i] 

brist på utbildade läkare fick prästen ofta fylla denna uppgift”65. Det var inte heller 

ovanligt att prästerna ”gjorde […] stora insatser inom jordbruket som föregångsmän och 

rådgivare”66. I det inte fullt lika jordbruksorienterade samiska samhället fanns ännu inte 

vissa jordbruksteknologier som annars var väletablerade i Europa. Prästerna förde med 

sig den kunskapen om de metoderna och teknikerna som ansågs behövas för att göra 

lappmarkerna till en proper del av Kronan. 

 Utöver läkare och jordbrukare kunde prästen också vara lärare. Det var, för 

kyrkan och Kronan, av vikt att samerna utbildades i enlighet med Kronans och kyrkans 

världsbild. Samerna betraktades som avgudadyrkare med märkliga vidskepelser och 

seder – det var prästernas jobb att fostra samerna till att bli regelrätta kristna undersåtar 

till Kronan. Det var alltså prästerna som skulle ”förmedla kunskaper i kristendomen 

samt förhöra församlingsborna i dessa stycken”67. 

 Prästerna i lappmarken hade med andra ord en mångfacetterad uppgift, något som 

bör ha gett dem en god insyn i det samiska samhället. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 19 
64 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 3 
65 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 21 
66 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 4 
67 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 18 
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3 Tidigare forskning 

Det går inte nöd på forskningen om historiens samer. Lejondelen av forskningen är 

dock förlagd till 1800- och 1900-talet och är fokuserad på samerna snarare än 

representationen av samerna. Eftersom uppsatsen först och främst inte handlar om 

samerna så mycket som de svenska prästernas syn på samerna, hamnar också fokus 

därpå. 

 

 Representationer och bilder av samerna 
Det har sedan 90-talet och till stor del på Gunlög Furs initativ växt fram en ökad mängd 

forskning om samerna som utgår från en postkolonial teoribildning. Fur har själv 

producerat en rad kortare artiklar såväl som längre akademiska texter om 

representationer av samerna. En sådan är Svenskarnas uppfattning om samer från 

stormaktstiden till 1700-talets mitt, Främlingen. I det verket behandlas svenskarnas 

möten med samerna. Furs utgångspunkt är förlagd till ”1600-talets stormaktsepok […] i 

den tid då den svenska staten utvidgade sina intressen till att på allvar omfatta också 

Lappmarkerna”68. Fur lägger stor vikt vid personerna bakom beskrivningarna av 

samerna och den närhet de hade till det som studerades. Prästerna var i en position att 

kunna beskriva samerna med grund i någon form av empirisk undersökning och således 

är inte beskrivningarna heller ”tagna ur luften”69. Fur menar att det fanns en 

angelägenhet om att beskriva samerna som någonting som kyrkan och Kronan kan 

arbeta med, tillskillnad från motsvarande beskrivningar av nordamerikanska indianer 

som aldrig var potentiella undersåtar till Kronan.70 Fur menar att det förvisso 

förekommer beskrivningar av samerna som något annat, men hävdar samtidigt att det 

var på en kulturell nivå. Samernas olikheter var konstruerade genom exempelvis seder 

och bruk.71 

 Ett annat bidrag av Fur är Colonialism in the margins: cultural encounter in New 

Sweden and Lapland. Fur behandlar bland annat hur Kronan såg på samerna, och hon 

kommer fram till att Kronan blev mer och mer uppmärksam på att samerna existerade 

som en slags andra inom Kronans gränser. Samtidigt menar Fur att Kronan inte 

uppvisade någon väsentligt annorlunda inställning till civiliseringen av samerna jämfört 

med andra delar av riket. Däremot ska civiliseringen av samerna ha krävt vissa unika 

                                                 
68 Fur, Svenskarnas uppfattning om samer från stormaktstiden till 1700-talets mitt, s 34 
69 Fur, Svenskarnas uppfattning om samer från stormaktstiden till 1700-talets mitt, s 35 
70 Fur, Svenskarnas uppfattning om samer från stormaktstiden till 1700-talets mitt, s 36 
71 Fur, Svenskarnas uppfattning om samer från stormaktstiden till 1700-talets mitt, s 38 
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åtgärder eftersom det förekom särskilda omständigheter och att samerna själva 

genomförde handlingar som krävde särskilda svar.72  

 Ett större verk som går igenom betydligt yngre representationer (mestadels 1900-

tal) om samerna som de andra är Else Mundals och Håkan Rydvings antologi Samer 

som ”de andra”, samer om de andra: identitet och etnicitet i nordiska kulturmöten. 

Källmaterialet är omfångsrikt och består av exempelvis utställningar på muséer, 

skönlitteratur och arkeologiska fynd. Resultat från undersökningen av representationer 

av samer på muséer var bland annat att ”[a]lla Nordiska museets samiska utställningar 

har varit barn av sin tid och sina politiska konjunkturer, vad gäller innehåll, 

frågeställningar, form, pedagogik, samarbetsformer och mottagande”73. Undersökningen 

visade även att utställningar blivit mer och mer medvetna om vad som betraktas som en 

snedvridning av representationen och därför involverat samer i utställningarna. På så vis 

är dessa utställningar en del av det ”dialogorienterade paradigm som under de senaste 

decennierna formats i postkolonialismens efterdyningar”74. 

 Karin Granqvists avhandling Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 

1600-talet undersöker rättsliga ärenden för att avslöja statens representation av samerna. 

Hennes slutsatser är att samerna sågs som exotiska, annorlunda och ociviliserade. Deras 

leverne sågs som ett hot mot de traditioner som föll under kyrkans skugga. Granqvist 

menar vidare att staten målar upp en bild av samerna som avgudadyrkare och osedliga.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Fur, Colonialism in the margins, s 86 
73 Mundal & Rydving (red.), Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”, s 205 
74 Mundal & Rydving (red.), Samer som ”de andra”, samer om ”de andra”, s 205 
75 Granqvist, Samerna, staten och rätten i Torne lappmark under 1600-talet, s 207 
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4 Källmaterial 
I följande avsnitt introduceras källmaterialet. Inledningsvis ges en introduktion för att 

klargöra och redogöra för källmaterialets ursprung, syfte och huvudsakliga innehåll. 

Därefter diskuteras källornas värde som historiskt bevismaterial och eventuella 

implikationer för uppsatsens genomförbarhet. Eftersom källorna är skrivna på 1600-tals 

svenska förs en diskussion om eventuella språkbarriärer. Av vikt är även att den 

specifika kategorin av källmaterial diskuteras. Det handlar i det här fallet om 

missionsberättelser. För den diskussionens skull använder jag Mellem afrikaner og 

creolee av Louise Sebro och Fostrande förpliktelser av Malin Gregersen, som båda 

diskuterar användningen av, såväl som använder sig av, missionsberättelser som 

källmaterial. 

 

 Introduktion till källmaterialet 

Materialet som används är Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och 

svenskt folkliv. Materialet består av till lappmarkerna missionerandes prästers 

reseskildringar från 1600- och 1700-talet. Det uttalade syftet med källmaterialet är att 

redogöra för samernas seder och bruk. Det syftet formulerades under 1900-talets början 

när samlingen sammanställdes. Syftet med de enskilda reseberättelserna var att samla in 

material menad att underlätta missionsarbetet och Kronans politiska intresse av 

lappmarkerna. 

 

4.1.1 Gabriele Tudero 

Gabriel Tudero föddes 1638. Hans födelseort är okänd men år 1656 blev han student i 

Åbo. Dock relegerades han i tre år av okänd anledning. År 1669 var Tudero examinerad 

präst. Han fick tjänst som en kaplan i Enare samma år. År 1675 blev han kyrkoherde i 

Kemi lappmark. 1684 befordras Tudero till en ny placering, Neder-Torne, en ort som 

han var verksam i till hans död år 1705. Hans anteckningar om samerna författades 

någonstans mellan 1672 och 1679 och går under namnet En kort underrättelse om the 

österbothniske lappar som under Kiemi Gebiet lyda. Om Tuderos interaktion med 

lappmarkerna och samerna skrivs följande: ”… han hade därför sitt stamhåll i Torne ock 

företog därifrån under vintertiden vidlyftiga resor genom sin stora församling”. Som 

missionerande präst beskrivs Tudero som sträng, ivrig och aktiv i sina försök att 
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omvända samerna. Tudero ska exempelvis ha bränt samernas trolltrummor såväl som 

spikat igen den sakrala bakdörren i samernas kåtor.76 

 

4.1.2 Joannis Tornæus 

Tornæus skrev sin Berättelse om lapmarckerna och deras tillstånd på beställning av 

Magnus Gabriel de La Gardie. Verket skickades in till Antikvitetskollegiet i Stockholm. 

Tornæus födelseort såväl som födelseår är okänt, men det antas att han kommer från 

Torne eftersom han ursprungligen gick under namnet Johannes Jonae Bothniensis, men 

alltså genomförde ett namnbyte till Joannis Tornæus. 

 Tornæus studerade på Uppsala universitet från 1625. Redan 1632 erlade han sig 

sin magister. År 1640 blev han kyrkoherde i Neder-Torne. När Berättelse om 

lapmarckerna och deras tillstånd gavs ut hade Tornæus varit präst i Torne i 32 år.77 

 

4.1.3 Olaus Petri Niurenius 

Niurenius föddes 1580 i Njurunda, Medelpad. Han var son till en kyrkoherde som varit 

verksam i Umeå. Han blev student 1599. År 1607 är han Magister i Helmstedt. Tre år 

senare får han anställning som rektor i Gävle. År 1619 flyttar Niurenius till Umeå, där 

han arbetar som kyrkoherde resten av sitt liv. Niurenius dör år 1645.  

 Niurenius text om samerna handlade mestadels om Ume lappmark. Niurenius 

tillägnade sitt verk Magnus Gabriel de La Gardie78, men mycket av det material som 

Niurenius nedtecknade tillkom på eget bevåg innan Gardie begärde att sådant material 

skulle samlas in. Niurenius anses vara särskilt intressant eftersom att hans text tillkom i 

ett så pass tidigt skede.79 

 

4.1.4 Olao Graan 

Graans text om samerna skrevs 1672 och dess fullständiga titel är: Relation, eller en 

fullkomblig beskrifning om Lapparnas ursprung, så wähl som om heela dheras 

lefwernes förehållande. Texten var ett initiativ från Magnus Gabriel de La Gardie. 

Graan var verksam som kyrkoherde i 16 år i Piteå. Graans text om samerna har inte 

tillkommit helt självständigt, utan är till stor del baserad på Rheens motsvarighet, som 

alltså var en föregångare.80 

                                                 
76 Wiklund, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 3-5 
77 Wiklund, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 3-7 
78 Wiklund, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 3-5 
79 SBL, Olaus Petri Niurenius, http://sok.riksarkivet.se/SBL/OmSBL.aspx 
80 Wiklund, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 3 
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4.1.5 Samuele Rheen 

Rheen hade varit verksam som präst i sju år i Lule lappmark när han år 1671 skrev sin 

En kortt Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, wijd-Skiepellsser, samt i många 

Stycken Grofwe wildfarellser. Texten tillägnas rikskanslern Magnus Gabriel de La 

Gardie. Av alla missionerande präster är Rheen en av de som har haft närmst kontakt 

med samerna. Rheens reseskildring är en rapport om Lule lappmark.81 

 

 

 Källvärdering 

4.2.1 Hermeneutiken och källornas språk 

Den hermeneutiska metoden bygger på att en förståelsens dialog kan upprättas mellan 

subjektet och forskaren. Det är därför av yttersta vikt att forskaren kan, som en metafor, 

förstå det språk som subjektet talar. I mer metodavskalade termer handlar det om att 

förstå det språk på vilket källmaterialet är skrivet. Det av undertecknad använda 

källmaterialet utgörs av skrivna berättelser från 1600-talet. Således råder ett fyra sekel 

stort språkavstånd mellan forskare och subjekt som kan, men inte nödvändigtvis måste, 

påverka resultatet. 

 Sättet på vilket språket kan utgöra ett hinder för hermeneutikern har sin grund i 

nyanserna. Om forskaren ej behärskar nyanserna i språket riskerar förståelsebryggan 

mellan subjekt och forskare att rasa samman och resultatet förvrängas. Samtidigt är det 

inte rimligt eller ens möjligt att till fullo tillgodogöra sig ett 400 år gammalt språk. 

Källmaterialet tillkom vidare under en period då det inte fanns någon normerande 

instans i samhället som kunde slå fast en språklig homogenitet. Det finns således inga 

skäl att tro att en hypotetisk samtida historiker skulle kunnat analysera källmaterialet 

med fullständig språklig kompatibilitet. 

 Vidare existerar eventuellt någon form av diskrepans mellan handskrifterna från 

1600-talet och transkriberingen som skedde under samma århundrade. Transkriberingen 

har enligt förord korrigerat vissa fel och inte alltid lyckats tyda handskriften fullständigt. 

Korrigeringen påverkar dock, enligt förordet, enbart vissa stavfel och användningen av 

gemener och versaler samt att ”några förkortningar upplösts”82 – vilket skulle kunna 

vara något stort eller litet, beroende på hur man ser på det. 

 

                                                 
81 Wiklund, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 3-6 
82 Wiklund, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 3-7 
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4.2.2 Materialsammanställning 

De olika reseskildringarna är nedskrivna för första gången under andra halvan av 1600-

talet. Därefter transkriberades de för att sedan ges ut i en samlad upplaga under början 

av 1900-talet. Det är således möjligt, genom det urval av material som skedde inför 

sammanställningen under 1900-talet, att undersökningen även kan säga något om 1900-

talets syn på samerna. Undertecknad gör dock inte anspråk på någon sådan utökad 

representativitet, och har som bekant avgränsats till 1600-talet. Vad sammanställningen 

under 1900-talet i värsta fall kan innebära är att urvalet påverkats av tidsandan under 

vilken den sammansattes – urvalet av reseskildringar skrivna under 1600-talet kan vara 

styrt av de motiv och syften som förelåg under 1900-talet då den sammanställdes. Om 

så är fallet är inte sammanställningen självklart representativ enbart eller till fullo för 

1600-talet eftersom att urvalet är gjort under 1900-talet.  

 

4.2.3 Missionsberättelser som källmaterial 

En missionsberättelse är berättande, men kan också betraktas som en kvarleva. Vad 

källmaterialet klassificieras som är avhängigt de frågor som ställs till källan. I 

undersökningens kontext kommer missionsberättelserna att betraktas som en berättande 

källa. Liksom allt annat källmaterial uppvisar det såväl omedvetna som medvetna 

tendenser. Frågan blir då hur missionsberättelser skiljer sig från annat skriftligt 

källmaterial av berättande karaktär och hur man bör förhålla sig till den skillnaden? Ett 

enkelt svar skulle vara att missionsberättelser är skriftliga berättande källor med en 

uttalad och specifik tendens. Missionsberättelsernas syfte är per definition uttalat i och 

med att missionärernas syfte med missionen är uttalat. Vidare blir personerna bakom 

källorna synliga i och med att de, som missionerande präster, är enkla att kategorisera 

och generalisera. Det är när vi ska värdebestämma tendensen och kontextualisera 

källmaterialet som problemen uppstår. Bör vi se prästerna som personer motiverade av 

unika individuella faktorer? Bör vi se prästerna som en del av ett ur kolonialismens 

anda sprunget statsprojekt? Bör vi se prästerna som blott pjäser i ett av kyrkans projekt? 

De möjliga utgångspunkterna är många, och den akademiska diskussionen om 

missionsberättelserna som källmaterial är lika mångfaldig. Utgångspunkten påverkar 

resultatet på det viset att vad som betraktas som tendenser förändras beroende på 

infallsvinkel. 

 Det kan exempelvis vara rimligt att anta att prästerna inte hade råd att beskriva 

potentiella konvertiter felaktigt eftersom att deras uppdrag för kyrka och stat krävde en 

ackurat beskrivning för att lyckas – en inställning som omfamnas av bland annat Louise 
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Sebro i Mellem afrikaner og creole.83 Det kan samtidigt vara rimligt att anta att 

prästerna inte gav en efter verkligheten följsam bild eftersom att det fanns en 

bakomliggande kolonialistisk eller imperialistisk utgångspunkt – en inställning som av 

Malin Gregersen presenteras som den historiskt traditionella, men numera nyanserade.84 

Det är inte självklart att missionärernas religiösa livsåskådning och uppdrag i betydelse 

för sin interaktion med människor trumfar exempelvis individuella, nationella, statliga 

eller kulturella aspekter. Malin Gregersen hävdar i Fostrande förpliktelser att 

”missionen överskrider den ’åtskillnadens mur’ som enligt Said präglar den 

västerländska imperialismens förståelse av den övriga världen”85 och framhäver ”den 

ambivalens som finns i kristna missionärers omvärldsbilder”86. Både Gregersen och 

Sebro poängterar dock att missionären inte är att likställa med kolonisatören, och att en 

förklaringsmodell nödvändigtvis måste ta hänsyn till bägge utgångspunkter. 

 Ännu en aspekt värd att diskutera är förhållandet mellan verkligheten och 

missionärernas bild av verkligheten. Att anta att beskrivningar av främmande folk alltid 

är tendentiösa i det avseendet att en bild av den andre oundvikligen målas upp är ett 

misstag. Likaså är det inte självklart att det i alla lägen existerar en, av missionären, 

konstruerad diskrepans mellan sin beskrivning av den andre och den faktiska andre. 

Sebro återger Gunlög Fur när hon nämner hur ”europaeiske individer havde forskellige 

tilgange til ikke-europaere”87 och således också åtminstone var i en position från vilken 

en tillförlitlig beskrivning faktiskt var möjlig. Det här innebär självklart inte 

nödvändigtvis att den positionen utnyttjades, men det råder klart att den möjligheten 

åtminstone fanns. 

 Det är således inte självklart att icke-européer beskrivs på ett otillförlitligt vis. 

Vissa individer utnyttjade måhända den här tillgången till icke-européer för att 

expandera sin förståelse för främmande folk.88 Den här möjligheten är applicerbar även 

på de svenska missionärer till lappmarkerna under 1600-talet som undertecknads 

undersökning baseras på. Prästerna befann sig trots allt i lappmarken tillsammans med 

samerna och ”fyllde ofta en upplysande och opinionsbildande uppgift gentemot den 

svenska allmänheten”.89 

                                                 
83 Sebro, Mellem afrikaner og kreol, s 46 
84 Gregersen, Fostrande förpliktelser, s 21 
85 Gregersen, Fostrande förpliktelser, s 21 
86 Gregersen, Fostrande förpliktelser, s 21 
87 Sebro, Mellem afrikaner og kreol, s 49 
88 Gregersen, Fostrande förpliktelser, s 49 
89 Henrysson, Prästerna i lappmarken före 1850, s 19 
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Vi får vidare inte glömma en genomlysning av vilken mission det rör sig om. Att tala 

om en kristen mission är naturligtvis inte tillräckligt. I det här är skillnaden mellan olika 

kristna samfunds missionsstrategier och övriga tillvägagångssätt relevanta. Där den 

katolska missionen kan vara tvångsbaserad och potentiellt masskonverterande, är den 

protestantiska baserad på att konvertiten frivilligt annamar den nya religiösa 

världsbilden och konverterar personligen. Förvisso behöver även den något mer 

nyanserade utgångspunkten problematiseras ytterligare. För vad som i teorin kan 

betraktas som frivillig konvertering, skulle likagärna kunna hävdas vara under indirekt 

tvång. Tvånget i sig var måhända inte lika uttalat som inom den katolska kyrkans 

motsvarighet till den protestantiska missionen, men faktum är att de missionerande 

prästerna rörde sig i ett landskap där tydliga världsliga maktförhållanden redan 

etablerats; det går således föra fram argumentet att prästerna, ur samisk synvinkel, 

likagärna kunde ha betraktats som en oskiljaktig del av en främmande makts 

imperialistiska maktutövning. Ur ett sådant perspektiv är den frivilliga aspekten av den 

protestantiska missionen inte lika självklar. 
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5 Resultatpresentation 

När jag talar om bilderna av samernas karaktär utgår jag från den struktur som 

producerats av källorna. Källorna erbjuder information om exempelvis beteende, 

tankeförmåga, kvinnor och män och fysiska attribut, och det är också bilden av de 

aspekterna som kommer att behandlas här. Strukturen har troligtvis tillkommit eftersom 

att det ligger i prästernas intresse att beskriva sådana aspekter som är viktiga för 

konverteringen och fostringen av samerna. Ännu en faktor som påverkat prästernas 

utformning och urval i sina rapporter är sannolikt det bakomliggande tankesystem och 

samhällssystem som de själva har erfarenhet av och sedan, som om de vore ett par 

glasögon, tittar på samerna genom. 

 

 

 Samernas kropp och fysik 
 

Vad gäller samernas kroppsbyggnad och grundläggande fysiska förmåga har särskilt 

Olaus Niurenius mycket att säga. Niurenius hävdar att samerna är ”av medelmålttig 

längd, omväxlande som ibland andra folk”90. Han nämner även hur ytterligheterna i 

längd tycks vara förekommande bland samerna; Niurenius noterar såväl samer i ”reslig 

växt”91 som förekomsten av ”små personer”92. Det här är en beskrivning som skär sig 

med den rapport om samernas fysik som ges av Samuel Rheen, som hävdar att: 

 

Lapparna ähro mäst alle af een lijten Statuur och wext, icke 

synnerligen starcke, men doch ganska snälle och wijge, så att 

lappen kan med Skijd lööpa uthföre the fast höga fiällen, som 

syness förnuftett öfwergåå. Huilket alt synes förorsaakas af den 

Spijs dhe förtära93 

 

Niurenius noterar inget anmärkande med samernas längd och/eller övrig storlek, medan 

Rheen hävdar att samerna avviker genom att vara kortare till växten och ha en mindre 

kroppsbyggnad än övriga svenskar. Således råder redan här, mellan specifikt Rheen och 

Niurenius, en viss skillnad i uppfattning om samernas kropp. Det är förstås fullt möjligt 

att både Niurenius och Rheen genomför en ackurat generalisering av de samer som de 

                                                 
90 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 15 
91 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 15 
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själva träffat, och att skillnaden kommer från att de träffat olika samer, men mer 

sannolikt är att ingen av dem har utfört någon vidare tillförlitlig undersökning, eller ens 

något som kan beskrivas som en undersökning, utan blott generaliserat från vardagliga 

observationer. Både Niurenius och Rheen, kan vi anta, utgår från jämförelser med den 

uppfattningen de har av övriga svenskars längd och storlek. Det handlar således inte om 

att missionärerna har mätt samerna på ett vetenskapligt vis, utan enbart uttrycker en 

åsikt från vardagsobservationer och sedan ställer de observationerna mot den 

uppfattningen om medellängd som missionärerna har med sig sedan tidigare. Sannolikt 

påverkar även missionärernas egen längd observationerna av samernas längd. 

 Vidare beskrivs samerna vara ”lättare än andra ock särskilt snabbare”94 – en 

slutsats som Niurenius förklarar genom att hänvisa till samernas jakt som går ut på att 

jaga ”vildrenar och vargar”95 som Niurenius beskriver som ”utomordentligt snabba”96. 

Niurenius hävdar vidare att ”[i] dessa idrotter äro infödingarne mycket skickliga”97. 

Bilden som ges av källorna är att samerna angående framförallt renjakt och fiske 

uppvisar färdigheter. Även Tudero menar att samerna ”äre modige och färdige med 

båga, pijl, spiut och bössa, att fälla de grymma willdiur, och wiga till att köra Reenar”98.  

 Bilden av samernas kost är vidare tudelad. Längre perioder av frosseri och lika 

långa perioder av hunger menas avlösa varandra. Under perioder av frossa är samernas 

mat ”för var dag färskt ock vankas i så stor ymnighet, både fågel, fisk och villebråd, att 

de, vad sovel angår, äro lyckligare lottade än alla andra dödliga, huru framstående dessa 

än må vara”99. Under perioder av fattigdom med en följaktligen spartansk kost menar 

Niurenius att samernas ”förväravade härdighet gentemot vädret och förnöjsamhet i 

kosthållet är underbar; ofta stilla de sin hunger med halvrått kött av villebråd, en lätt 

anskaffad föda”100. Med tanke på ordvalet är det förstås rimligt att anta att Niurenius är 

imponerad över samernas härdighet. Samtidigt är en sådan slutsats antagligen ett 

resultat av ett felplacerat fokus. Vi bör komma ihåg att Niurenius är en missionerande 

luthersk präst. Det är således fullt möjligt, och enligt undertecknad mer plausibelt, att 

Niurenius istället gör en koppling mellan samernas periodvis spartanska kost och ett 

lutherskt fattigdomsideal. 
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Samtidigt hävdar Niurenius, i en för honom själv osedvanligt uttalad subjektiv 

avstickare, att ”den fullständiga bristen på bröd och brännvin gör dock i mitt tycke hela 

deras levnadssätt eländigt”101. Ett uttalande som ter sig problematiskt just eftersom 

övriga missionärer målar en bild av samerna som ett folk med en synnerligen nära 

relation till just brännvin. Olaus Graan hävdar exempelvis hur ”dhe kunna så 

öfwerflödigt till een half eller heel kanna godt och starckt bränwijn på mannen förtära, 

och medh alles förundran fögo synas druchna”102. 

 Källorna framställer kopplingen mellan kost och fysik som självklar. Det verkar 

inte råda någon uppfattning om att samerna är skapta på ett annat vis än övriga 

människor, snarare att de genom sina kostvanor, sina seder och bruk under historiens 

förlopp har format sig själva annorlunda. Rent ontologiskt betraktas samerna i grunden 

vara som alla andra människor. I den här mer dynamiska bilden av samernas vara tycks 

just kosten vara en vanlig orsaksförklaring. Niurenius skriver exempelvis följande om 

samerna: ”[d]e erkänna likväl ärligt, att de anse sig föra ett hälsosammare liv, då bröd 

ock salt finnes att få”103. Niurenius hävdar vidare att samerna inte äter saltad mat och 

därför är lättare än andra människor. Rheen använder samernas kost som möjlig och 

partiell förklaring till ”theras ofruchtsamheet”104 i kombination med ”Gudz synnerliga 

providens, som icke will att sådane grofwe Afguda dyrckiare skole förkadhe”105. 

 I presentationen av kropp och kost ges inte en bild av samerna som något folk 

som är ontologiskt annorlunda än andra folk. En grundläggande tanke tycks vara att 

människor är skapta lika, men att likheterna har luckrats upp genom just seder och bruk, 

kost och vanor. 

 Bilden av samernas grundläggande fysiska attribut, deras fysiska förmåga och 

skicklighet gällandes exempelvis jakt är en förhållandevis vanlig sådan. Missionärerna 

hyllar - som tidigare visat - samernas snabbhet, smidighet och skicklighet med 

framförallt båge. Med tanke på nyss nämnda är det förvånansvärt att missionärerna ger 

en mestadels negativ bild av samernas förmåga i strid. I en jämförelse med Skyterna, ett 

nomadfolk från området runt Kaspiska havet, framgår det att Tornæus anser att samerna 

liknar dem i allt, ”allena krigswäsendet undantagandes, hwartill Lappen i alla sijna 

dagar en skräck och fahsa dragitt”106. Det är enkelt att missförstå Tornæus uttalanden 
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som att samerna genom sin krigföring har spridit skräck och fasa, vilket skulle antyda 

att deras krigföring är alldeles utmärkt. Det förefaller dock vara mer troligt att Tornæus 

menar att samerna dragit skräck och fasa över sin egen krigföring. Det är en tolkning 

som underbyggs av två observationer från kontexten. Tornæus beskriver själv i ett annat 

sammanhang hur samerna ”af naturen altijdh kärare warit hafwer at fly, än som 

fächta”107. Det i sig hade förstås inte nödvändigtvis inneburit att samerna inte också 

kunnat sprida skräck på slagfältet när de väl valde att utkämpa strider, men med tanke 

på användningen av tämligen statiska ord som altijdh och af naturen förefaller det vara 

rimligt att anta att det påståendet inte är särskilt förenligt med en bild av samerna som 

skräckinjagande på slagfältet. Ytterligare kontext som försvårar en sådan slutsats är det 

faktum att skyterna historiskt ofta omtalats som väldigt skickliga krigare. Tornæus 

hävdar, som bekant, att samerna liknar skyterna i allt, ”allena krigswäsendet 

undantagandes”108. Mer troligt är att alltså Tornæus avser att ge en bild av samernas 

krigsväsen som någonting som samerna själva dragit skam över. Den här tolkningen 

sammanfaller även bättre med övriga missionärers bilder av samernas duglighet i strid. 

Rheen hävdar exempelvis hur ”[l]apparna äro ett sådant folck, som störste deelen till 

krigh äro aldeles odugelige, ty hoos them finnes ingen Manligh frijmodigheet, uthan äro 

gemenligen försagdhe och kleenmodige”109. Niurenius ger en något annan bild. 

 

Alla äro underbart skickliga i att begagna båge ock pilar ock till 

den grad viga, att de omgjordade med koger ock båge hoppa 

över en båt. Ock liksom hos balearerna få gossarne alltifrån sina 

yngsta år icke någon mat, förrän de med pil träffat det mål, som 

satts upp åt dem. De ha också numera med stor framgång vant 

sig att begagna refflade skjutvapen.110 

 

Niurenius presentation av samernas förmågor är dock inte nödvändigtvis kopplade till 

stridsduglighet överhuvudtaget. Niurenius menar förvisso, som framgår ovan, att 

samerna har visat framgång i hanteringen av tidsenliga 1600-tals vapen, så som 

”refflade skjutvapen”111 som under 30-åriga kriget användes av de svenska arméerna, 

men ändå ter det sig som så att missionärerna inte verkar anse att det finns någon slags 
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korrelation mellan skicklighet i att begagna vapen ämnade för jakt och skickligheten i 

faktiska strider. 

 

 

 Den samiska mentaliteten 
Vad gäller samernas förmåga att tänka, menar Niurenius att det ”framgår med tillräcklig 

tydlighet, att deras snillegåvor icke äro sämre än övriga svenskars”112, och tillägger: 

”om de uppodlas undervisning och användning”113. Niurenius verkar således mena att 

samernas grundläggande förmåga att tänka inte skiljer sig från svenskars, men att det för 

samerna krävs träning. Implikationerna skulle kunna vara att samerna potentiellt kan nå 

samma nivå som övriga, men att de behöver träning, till skillnad från övriga svenskar. 

Det är dock betydligt mera troligt, att uttalandet snarare är menat att vara en rapport om 

gemensamma beröringspunkter. Niurenius menar därmed inte att reducera samerna med 

sitt uttalande, men snarare informera om att ett av Kronan och kyrkan drivet 

fostringsuppdrag och missionsuppdrag är fullt genomförbart eftersom samerna har visat 

sig vara kapabla. Det är således samernas och svenskarnas samhälle som menas skilja 

sig åt. Om man tar hänsyn till Niurenius världsbild som en utpräglad kristen sådan kan 

man anta att skillnaden som beskrivs inte utgår från skapelsenivå men istället på en 

kulturell nivå. En liknande iakttagelse görs av Gunlög Fur, som i sin analys betonar att 

prästerna är ute efter att redgöra för de goda förutsättningarna för konvertering och 

fostring.114  

 Niurenius menar att samerna är så pass kapabla ”att de prövats värdige att bekläda 

ett kyrkligt ämbete och för närvarande med beröm ock största nytta tolka Guds ord för 

sina landsmän”115. Niurenius stannar inte där, utan fortsätter beskriva hur ”[d]eras 

förståndsskärpa eller snabbhet i omdömet lyser fram, då man vid domstolen hör dem 

disputera, tvista och rätt talangfullt förhandla om villebråd eller gränser eller andra 

dylika ting”116. Niurenius beskriver även variationen vad gäller tankekapaciteten inom 

det samiska samhället: ”Några äro utmärkta, andra medelmåttiga, andra finnas vara 

begåvade med ganska trögt minne”117. Det förefaller vara en bild som skulle kunna 

appliceras på människor i största allmänhet, vilket antyder att Niurenius, i det här fallet, 

inte gör särskilt stor skillnad mellan samer och övriga svenskar. 
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Även Tornæus ger en bild av samernas förstånd som kan betraktas som en positiv bild 

när han beskriver hur samerna beter sig i handel: 

 

Ehuruwäl man gemenligen är i den meningen, som wore 

Lapparna alt för enfaldiga, och sådana som gärna låta fixera sig, 

så finner man dich twert emot, at dhe uti sina handteringar ära 

kloke nog; ia uti handel och wandel så bedrägelige, att man sig 

för dem grant achta skall.118 

 

Vad som sker i stycket ovan är att Tornæus varnar läsaren att inte underskatta samernas 

förmåga. Ur Tornæus utsaga kan man lyfta fram ett par intressanta aspekter. Det 

förefaller vara rimligt att anta att någon form av svensk bild av samerna som enfaldiga 

är etablerad. Om ingen sådan bild av samerna redan fanns etablerad, skulle Tornæus 

varning vara föga meningsfull och formuleringen riskera vara främmande för läsaren. 

Oavsett hur förekommande bilden av samerna som enfaldiga är i det svenska samhället, 

är det klart att åtminstone Tornæus inte ser samerna som enfaldiga, åtminstone inte vad 

gäller affärer, handel och förhandlingar. Tornæus menar exempelvis att ”Vthi 

Rächninge fela Lapparna icke heller”119. Tornæus bild av samernas förstånd är således 

en rimligtvis neutral återgivning. Samerna beskrivs inte i absoluta termer åt endera håll. 

Tornæus påpekar dock, intressant nog, att det ”i synnerheet ära dhe Norske stakare”120 

som drabbas av samernas litstighet. Här kan man möjligtvis finna en ansats av att vilja 

skapa en distinktion mellan norrmän och svenskar i förmågan att motstå samernas 

listighet. 

 Intressant som jämförelse med Tornæus och Niurenius förhållandevis positiva 

bild av samernas förstånd, är Rheen, som i en liknande kontext, det vill säga handel och 

ekonomi, istället väljer att orsaksförklara de samiska framgångarna med att de är 

”mycket beswijkelige och bedrägeligee”121. Samtliga av källorna betonar förvisso att 

samerna är bedrägliga och omoraliska i handel, men vissa av dem erbjuder alltså 

förklaringar som även inkluderar att tillskriva samerna såväl färdigheter som ett upphöjt 

förstånd. 
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Källorna beskriver hur samerna agerar i vissa specifika kontexter, vilket kan vara allt 

från hur artiga de är till hur de beter sig mot främlingar. Men eftersom att vi redan har 

tangerat samernas beteende i handel är det en naturlig startpunkt. 

 Det förefaller vara som så att den bild som ges av samernas inställning till handel 

ofta är en direkt negativ sådan. Det är, som tidigare nämnt, sant att samerna av vissa 

källor menas vara skärpta och listiga förhandlare, men det är samtidigt sant, och inte 

ömsesidigt uteslutandes, att samerna i samma kontext framställs som omoraliska och 

bedrägliga. Som tidigare nämnt anser Tornæus att samerna i handel är ”så bedrägelige, 

att man sig för dem grant achta skall”122 och även Rheen menar alltså att samerna inom 

samma kontext är ”mycket beswijkelige och bedrägeligee”123. Det här är något som fler 

av källorna tar upp, bland annat Gabriel Tudero som menar att samerna är ”illistige […] 

ostadige uti handel, bedrägelige”124 och även Graan som menar att samerna är ”mächta 

Swijkfulla och Samwetzlöösa i handell”125.  

 Det finns flera plausibla orsaksförklaringar till prästernas beskrivningar av 

samernas beteende på ett så pass negativt och, faktiskt, enhetligt vis. En första sådan 

möjlighet är att samerna faktiskt var svekfulla och bedrägliga i handel, det vill säga i 

relativ och upplevd mening. Vad jag menar är att det kan vara en av prästerna ärlig 

återgivning, oavsett om sakförhållandena som återges i absolut mening är sann eller 

osann. Det kan mycket väl vara som så att prästerna upplever samerna som just 

bedrägliga eftersom samerna har ett annat vis på vilket de bedriver handel. Prästerna 

kanske inte till fullo förstår de sociala konventioner som existerar i samisk kultur, eller 

också inte accepterar dem. Det är dock en förklaring som inte håller särskilt väl när 

kontexten vägs in. Prästerna som missionerade i lappmarkerna var definitivt inte 

okunniga om samernas sätt att vara. Vissa av dem hade haft kontakt med samerna, och 

levt i närheten av dem, under flera decennier. Det vore således orimligt att anta att en 

slags okunskapens kulturkrock låg bakom beskrivningarna just eftersom att allting 

pekar på att prästerna hade en mycket god insyn i hur det samiska samhället fungerade. 

 En annan, mer plausibel förklaring är att prästerna medvetet beskriver samerna på 

ett sådant vis eftersom samerna faktiskt undvek marknadsplatser och istället försökte 

bedriva handel utan marknaden som mellanhand. Skälet ska ha varit att det var just på 

marknadsplatser Kronan och kyrkan försökte få igenom sin politik, sin förändring av det 
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samiska samhället. De påbud som Kronan och kyrkan propagerade för var såväl profana 

som sakrala och påverkade således flera aspekter av samernas liv. I den kontexten är det 

enklare att förstå varför de svenska prästerna betraktade samerna som bedrägliga i 

handel. Det kan även vara därför det i källorna förekommer beskrivningar av samernas 

sätt att bedriva handel på som hemlig. Det är därmed möjligt att prästerna ville 

informera såväl Kronan som kyrkan om att marknadsplatserna kanske ändå inte var rätt 

plats att försöka interagera med samerna. 

 När det kommer till samernas beteende i mötet med för dem främmande 

människor visar källorna på att samerna betraktas som välvilliga, givmilda och 

gästvänliga. Tornæus beskriver bland annat hur ”[a]lle Lappar äro mägta Hospitales och 

gifmilde emot de främmande”126 och hur de erbjuder särskilt mat till främlingar. Även 

när samerna är på resande fot menar Tornæus att de ”hjelpa alla wägfarande med Renar, 

såsom Borgare och andra”127. Det här gäller även hjälpen av fattiga som beskrivs vara 

välkomna att stanna ”några månader, halft eller helt år”128. Även Tudero hävdar att 

samerna ”[e]mot främmande ehrsamma godwillige”129. Bilden av samerna som 

angenäma i mötet med främlingar är dock inte utan motsägelser mellan källorna. Rheen 

hävdar att samerna ”i synnerheet sökia […] at bedraga them som först begynna at 

handla hoos them, och när the thett giordt hafwa besepotta the them, huilka the således 

bedragit hafwa”130. Det verkar således som att källorna inte porträtterar samernas 

beteende vad gäller mötet med främlingar på ett enat vis. En möjlighet är förstås att 

Rheen i alla andra kontexter anser att samerna är precis så tillmötesgående och 

behagliga som övriga källor hävdar, men att Rheens bild av samernas beteende i handel 

är ett undantag. Det är förvisso fullt möjligt, och till och med sannolikt, att även övriga 

källor anser att samerna är särskilt bedrägliga i handel med främlingar, men att Rheen är 

den enda som uttalar det. Det går således generalisera bilden av samernas beteende i 

mötet med främlingar som överlag positivt, med vissa kontextuella undantag, där en 

situation involverandes handel skulle kunna utgöra ett sådant undantag. 

 Samernas beskrivs stundtals som giriga. Tornæus hävdar exempelvis att ”dhe 

[samerna] bestå uthaf en omåttelig girigheet”131. Niurenius stämmer in i kören och 
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menar om samerna att ”[v]anligen äro de mycket främmande för sparsamhet”132. Det 

slösaktiga beteendet verkar dock vara begränsat till specifikt mat. I övrigt står bilden av 

ett slösaktigt samiskt folk inte utan motsägelser. Niurenius omdöme om samernas 

förkärlek för materiella ting varierar beroende på kontext, och bortom kontexten som 

utgörs av föda beskriver Niurenius istället samerna som spartanska i sitt leverne. 

Faktum är att Niurenius om samerna menar att de ”omgivas icke av så mycket, som kan 

uppväcka de onda lidelserna, som vi andra”133 och utan ”högfärden ock lyxen i kläder” 

eller ”alla de övriga, otaliga anstötliga tingen”134. Niurenius beskriver även hur 

samernas ”kunskap om Gud ock frälsningen” förändrat dem till det positiva, så pass att 

han väljer att hävda att (gällandes de som uppfostrats kristet) ”intet folk på jorden 

övergår dem i fromhet ock heligt leverne”135. 

 
 Samiska kvinnor och män 

Prästerna gör en tydlig skillnad mellan män och kvinnor. Män och kvinnor nämns i 

särskilda könsbundna kontexter. Män nämns huvudsakligen i sammanhang såsom jakt 

och handel, och kvinnor nämns i samband med hemmet och barnafödande. Två 

huvudsakliga skäl till det kan utrönas. Dels för att det samiska samhället under 1600-

talet faktiskt hade mer eller mindre tydliga könsroller, så som de svenska prästerna 

rapporterar, men också för att de svenska prästerna applicerar en redan given struktur i 

sin redogörelse för det samiska samhället. Prästernas observationer sker således inte i ett 

vakuum, utan ses snarare inom och utifrån ett ramverk som konstruerats av prästernas 

tidigare erfarenheter av det övriga svenska samhället. Prästerna för (sannolikt 

omedvetet) med sig ett patriarkalt tankesystem, och applicerar det sedan i sin 

beskrivning av ett annat patriarkalt tankesystem. I det patriarkala systemet är kvinnorna 

naturligtvis åsidosatta, och av det skälet får kvinnorna en biroll även i prästernas 

beskrivning av samerna. Intressant, och värt att notera, är även att källorna ger en bild 

av ett patriarkalt samiskt samhälle som faktiskt skiljer sig från de svenska prästernas 

förväntningar på patriarkala samhällen. 

 Ett återkommande exempel på en bild i källmaterialet som ger prov på olikartade 

förväntningar orsaksförklarade i olikartade patriarkala system är bilden av den samiska 

kvinnan som särskilt stark. Rheen hävdar bland annat följande om de samiska 

kvinnorna:  

                                                 
132 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 15 
133 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 12 
134 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 12 
135 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 12 
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lappquinfolcken hafwa een starck natuur, Oansedt the i sin 

Swagheet een Ringa Spijss förtära, och eij annat än watn dricka, 

lijkwäll komma the snart till sina krafter igen.136 

 

Det Rheen hävdar är alltså att de samiska kvinnorna i barnafödandet är synnerligen 

starka trots att de intar begränsat med mat. Det är utifrån det påståendet enkelt att dra en 

förhastad slutsats om Rheens åsikter om de samiska kvinnorna rent generellt, men det är 

värt att ha i åtanke att de situationer som kvinnorna nämns som starka är bundna till 

hemmet och/eller barnafödande. I likhet med Rheen menar Tuderios att de samiska 

kvinnorna ”äro mycket starka till naturen så att de känna nästan ingen sweda eller wärk 

när de föda skola”137. Rheen och Tudero är således överens om att de samiska kvinnorna 

är särskilt starka i kontexten barnafödande. De redogör för den samiska kvinnan som 

om det vore något kontroversiellt att hon är stark. Prästernas förväntningar är att 

kvinnan ska vara särskilt svag inom den kontexten, sannolikt eftersom att det är den 

erfarenheten (alternativt bilden) de har från det övriga svenska samhället. Det är 

troligtvis som så att prästerna inkluderar informationen eftersom den betraktas som en 

intressant avvikelse från förväntningarna, från det som upplevs normalt. Men här finns 

intressanta skillnader även inom materialet. Där Rheen hävdar att de samiska kvinnorna 

är starka i sig, trots svåra omständigheter, menar Tuderios att de samiska kvinnorna är 

starka eftersom de… 

 

taga in de alldra fetaste och starkaste saker såsom anten reen, 

biörn, eller bäfwerfett, hwilke icke allenast styrker kroppen utan 

och krankhet och wärk derifrån drifwer så att dhe med en hast 

komma till sin förra hälsa och kraffter igen […]138 

 

De hävdar således samma sak, men orsaksförklarar styrkan på två olika vis. Rheen 

verkar mena att de samiska kvinnorna har en inneboende styrka jämfört med, vad man 

kan anta är, övriga svenskar, medan Tudero enbart ser kosten som avgörande skillnad 

mellan hans redan existerande uppfattning om kvinnors styrka och den om samerna. 

Rheens beskrivning följer således inte heller den ofta förekommande företeelsen att 

                                                 
136 Rheen, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 7 
137 Tudero, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 23 
138 Tudero, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 23 
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skillnaden mellan samer och svenskar är konstruerad genom deras olika vanor. Gunlög 

Fur skriver att flera utsagor från präster i lappmarken ”antyder att man bedömde 

skillnader som kulturellt betingade och inte en fråga om artskillnad”139, något som 

undertecknad själv redogjort för i kontexten kropp och mat. Men Rheens utsago antyder 

alltså något i motsatt riktning, att det faktiskt fanns en - förvisso mindre men ändå 

samexisterande - bild av samerna som i vissa kontexter ontologiskt annorlunda. 

 Oavsett är bilden av den samiska kvinnan som särdeles stark kontextbunden till att 

vara ett uttryck för kvinnlig styrka inom ett patriarkalt system med tydliga roller för 

män och kvinnor. Uttalandet ovan säger på det viset lika mycket om Tuderos och 

Rheens erfarenheter och förväntningar av svenska könsroller som om deras bild av de 

samiska kvinnorna. 

 Överlag finner ingen av de svenska prästerna någon anledning att protestera mot 

kvinnornas position i det samiska samhället. De flesta påståenden om kvinnors roll i 

samhället är avskalade från kritik mot rollfördelningen i sig. Ett exempel på ett sådant 

påstående är Rheens beskrivning av samiska kvinnors uppgift att sy kläder: 

”[q]uinfolckz arbete är att syy allehandha kläder bådhe för Män och quinnor”140. Det 

läggs fram som ett okontroversiellt påstående som förväntas tas som helt självklart. 

Även om källmaterialet erbjuder en sådan bild av samiska kvinnor, finns absolut vissa 

tvetydigheter som behöver redas ut. Prästerna rapporterar exempelvis om en alternativ 

könsbunden ingång till det samiska tältet. Olaus Niurenius skriver följande om den 

ingången: 

 

I tältet finns två dörrar, den ena vettande mot söder och avsedd 

för allmänt bruk, den andra mot norr ock på så sätt helgad åt 

övertron, att då mannen går på fiske eller jakt, skall han gå ut 

genom denna ock vid återkomsten kasta in sitt byte genom 

densamma. Det är icke tillåtet för en kvinna att gå ut genom 

denna dörr samma dag, som mannen gått på jakt141 

 

Även Tornæus berättar om den alternativa ingången, och drar slutsatsen att ”[s]å är och 

underlig Natur hoos Lapperskona, at dheras Qvinfolk intet kunna se Manfolken som 

ifrån Jacht komma, medh mindre at dhe dåna bort”142. Rheen berättar också om den 

                                                 
139 Fur, Svenskarnas uppfattning av samer från stormaktstiden till 1700-talets mitt, s 37 
140 Rheen, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 57 
141 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 14 
142 Tornæus, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 60 
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särskilda dörren, och menar att ”dätta [jaktfångst] må icke inbäras igenom then Rätta 

dören, uthan thet skall inkastas igenom baakdören”143. Det går argumentera för att de 

svenska prästerna här inte uppskattar att kvinnorna och männen har så tydligt skilda 

roller, och att det är kvinnan prästerna tar hänsyn till i den invändningen, men det vore 

troligtvis ett misstag. Även om Rheen inte själv nämner det, är det med tanke på övriga 

källors rapportering sannolikt som så att det är den sakrala naturen av den alternativa 

dörren som upprör prästerna. Niurenius beskriver som bekant hur dörren är ”helgad åt 

övertron”144 och Tornæus menar att det är en ”widskeppelse […] emot Prästernas 

stränga förbudh”145. Den bryska tonen mot samernas seder är i det här fallet troligtvis 

orsaksförklarat av dörrens givna sakrala omständigheter, och inte av en omsorg för den 

samiska kvinnan. Möjligtvis skulle den något förargade inställningen till samernas 

bakdörr kunna komma från det att inte fanns någon sådan sed i övriga Sverige. Således 

är det en krock mellan två patriarkala system, och inte någon form av kritik mot hur 

samiska kvinnor behandlas. Gunlög Fur nämner hur den sakrala bakdörren och dess 

koppling till den könsbundna jakten troligtvis är orsaken till det tämligen unika 

undantaget att det är de samiska männen som tillagar den mat som jagats.146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Rheen, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 15 
144 Niurenius, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 14 
145 Tornæus, Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif, s 59 
146 Fur, Colonialism in the margins, s 49 
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6 Sammanfattande diskussion 

I undersökningen framkom att de svenska prästerna hade en relativt avgränsad bild av 

samernas sätt att vara på såväl en samhällsnivå som en individ och gruppnivå. Samerna, 

som svensk konstruktion, kan sammanfattas som följande: Giriga, bedrägliga, härdiga, 

viga, inte särskilt fysiskt imponerande, men begåvade med normala grundläggande 

mentala förutsättningar. De har mörka ögon och är i övrigt också något mörkare än 

andra svenskar. Samerna var synnerligen skickliga i jakt, särskilt med pil och båge, men 

helt odugliga i krig. De samiska kvinnorna var fysiskt starka i situationer som 

exempelvis barnafödande, men utmärker sig inte alls i andra sammanhang än de som är 

kopplade till hemmet. Samernas ursprung är höjt i dunkel. De är troligtvis österifrån, 

och antagligen är de en avknoppning från skyterna, men det är även möjligt att de är 

besläktade med ryssarna eller rentav finnarna. Vad som är säkert är att de allra minst är 

besläktade med svenskarna. Samerna, särskilt den äldre generationen, håller fast vid sin 

övertro och vidskepelse samtidigt som de till viss del antagit kristna seder och 

tankesystem. Den yngre generationen samer är oftast mer mottagliga för kristendomen, 

såvida deras föräldrar inte har korrumperat deras sinne med gamla vidskepelser. 

Samerna är av samma ontologiska ursprung som svenskarna och alla andra människor 

på Jorden, skapta av Gud, och i behov av att Guds nåd som verkat så väl för 

svenskarnas skull, även sprids till samerna som inte varit fullt lika lyckligt lottade. 

 Ovan är den bilden som målas upp av de svenska prästerna under förutsättningen 

att deras uttalanden, påståenden och värderingar generaliseras. Den andre är en inhemsk 

minoritet, och den ”odisputabla sanningen att västerlänningar är överlägsna 

orientaler”147 som är grundtanken inom orientalismen, är här ersatt av motsatsparet 

svenskar-samer, där de sistnämnda ansågs kunna upphöjas till att bli svenskar eftersom 

att det upplevdes existera en grundläggande likhet dem emellan. Det är också den 

legitimering som rapporterna om samerna erbjuder Kronan och kyrkan. Gunlög Fur 

menar att ”[s]amerna kan tänkas ha goda förutsättningar för kunskapsutveckling, hälsa, 

god moral m.m., men de behöver svenskars handledning för att kunna nå en större 

potential, eller för att ens nå upp till svensk nivå”148. Den grundläggande ontologiska 

likheten i kombination med den upplevda kulturella överlägsenheten legitimerar 

kolonialisering, fostring och kristen mission. 

                                                 
147 Said, Orientalism, s 81 
148 Fur, Främlingen – dröm eller hot, s 40 
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Men som tagits upp tidigare i uppsatsen, vi talar om en generalisering, en konstruktion 

och andrafiering av samerna på ett vis som påminner om européernas konstruktion av 

oriententalerna. Det är som indikerat inte en oproblematisk bild. Det är en reducerad, 

förenklad bild av källmaterialets framställning av samerna, och den är enbart funktionell 

som just en generalisering, en stereotyp, en andrafiering som per definition är en 

onyanserad, men talande, återgivning av prästernas bilder av samerna. För även om de 

svenska prästernas uttalande om samerna är fullt generaliserbara, är det också sant att 

det existerar tillräckligt många motsägelser och inkonsekventa uttalanden från prästerna 

för att ett försök till att framställa en generalisering av synen på samerna riskerar att bli 

missvisande. Gunlög Fur skriver att ”[d]et som sker i konstruktionen av ’den andre’, är 

att människan stereotypiseras, det mänskligt flerdimensionella försvinner”149. 

Undersökningen av de svenska prästernas bild av samerna är ett exempel på just det 

som Fur nämner. Bland de svenska prästerna existerar en tendens till att stereotypisera, 

att skapa den andre. Det är en för forskaren tämligen lättillgänglig bild. Samtidigt finns 

en risk i blottläggningen av den endimensionella bilden att vi helt enkelt stannar där, 

och accepterar att stereotypen var det enda sättet på vilket prästerna såg på samerna, att 

det inte finns fler dimensioner i bilderna. Det stämmer självklart inte. Att blottlägga 

stereotypiseringen är således enbart ett sätt att få en helhetsbild, målad med kraftiga 

penseldrag och få färger. I arbetet har jag därför placerat särskilt fokus på den 

komparativa aspekten och försökt framhäva vissa motsägelser och inkonsekventa bilder 

samtidigt som jag också arbetat fram en tydlig helhetsbild som vi, enligt 

postkolonialistisk teoribildning, summerar som en andrafiering. 

 Det är inte på tal om någon ömsesidigt uteslutandes bilder – blott friktion mellan 

större bilder och mindre bilder. Andrafieringen kan existera samtidigt som nyanserna 

och detaljerna. De små penseldragen med dess färg- och detaljrikedom kan existera 

under eller vid sidan av de enfärgade och kraftiga penseldragen, som en spökmålning 

eller ett kontrastrikt komplement. 

 Ett exempel är uppfattningen om samernas vara, deras ontologiska och kulturella 

ursprung. Det framgår att det finns skäl att ifrågasätta slutsatser som går ut på att de 

svenska prästerna såg samerna och svenskarna som ontologiskt identiska. För samtidigt 

som prästerna klart ansåg att alla människor är skapta av Gud, och på en fundamental 

nivå vara lika, och att människorna genom skilda levnadsvillkor skapat olikheter, finns 

också uttalanden som tyder på att samerna och övriga svenskar faktiskt betraktades som 

                                                 
149 Fur, Svenskarnas uppfattning om samer från stormaktstiden till 1700-talets mitt, s 43 
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i vissa avseenden fundamentalt olika. Källorna ger en inte alltid konsekvent bild av 

samernas vara. Det är naturligtvis spekulativt, men det är inte nödvändigtvis som så att 

det är rimligt att anta att historiska människor alltid har en logiskt sammanhängande 

världsbild. När vi pusslar ihop människors världsbild utifrån nedskrivna utsagor är det 

fullt möjligt att det i dessa pussel faktiskt fanns bitar som inte passade ihop, och att 

historikern i sin rekonstruktion riskerar att skapa ett felaktigt pussel just eftersom en 

premiss är att alla pusselbitar nödvändigtvis måste passa in. 

 Ovan tycks vara särskilt förekommande i de beskrivningar av samerna som 

svenska präster genomförde under 1600-talet när de reste i lappmarkerna. Helhetsbilden 

är tydlig, men vid sidan av den generaliserade bilden av samerna finns ett myller av 

motsägelser och logiska luckor. Vissa av dessa motsägelser verkar vara sprungna ur 

intertextualitet – att prästerna i viss mån läst varandras texter och okritiskt återgett 

sådant som skrivits förut, samtidigt som självständiga utsagor och observationer fått 

utrymme. Vissa av dessa motsägelser verkar vara sprungna ur prästernas egen 

världsbild, som likt hos alla människor inte är en perfekt sammansvetsad och logiskt 

följsam helhet. Vissa motsägelser verkar dessutom vara helt bekymmersfria och 

antagligen ett resultat av att de logiska kollisioner som vi ser idag, inte alls betraktades 

som sådana då. Vidare var naturligtvis samerna själva, likt prästerna som observerade 

dem, inte ett monolitiskt folk.  

 Oavsett orsaken till den stundtals nyansrika bilden, är det åtminstone tydligt att 

här förekommer nyanser. Prästernas fördomar är involverade i en ständig kamp mot sina 

faktiska observationer, och såväl fördomar som observationer underkastas inte sällan i 

själva rapporten av vinklingar komna från syftet. Beskrivningarna av samerna är således 

en mixtur av att å ena sidan vara styrt av faktiska observationer, fördomar och en 

bakomliggande världsbild, och å andra sidan vara underkastade Kronans och kyrkans 

intentioner att forma samerna till kristna undersåtar. Resultatet är följaktligen en bild av 

samen som den inhemska andra. 

 Eftersom uppsatsen är kraftigt avgränsad, och att ett urval gjorts bland källorna, är 

min rekommendation till vidare forskning att en mer heltäckande komparativ analys 

genomförs. Det finns fler källor liknande de som presenterats och diskuterats i den här 

studien. En fullständig genomlysning av de källorna, med större hänsyn till regionala 

skillnader i de samiska samhällena, är att önska. 
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7 Didaktisk reflektion 
 

Med tanke på det i Sverige rådande politiska klimatet är det sannerligen aktuellt med 

diskussioner om medborgarskap, nationalitet, värderingar, främlingar, minoriteter 

etcetera. Skolans uppgift är som bekant bland annat att fostra eleverna till goda 

demokratiska medborgare. Vidare är tanken att eleverna ska…  

 

…ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga 

att använda historia som en referensram för att förstå frågor som 

har betydelse för nuet och framtiden150 

 

Samerna har länge (och fortfarande) varit undangömda i de svenska historieböckerna. 

Sverige historia har inte varit samernas historia, och vice versa. Det här håller på att 

förändras, och det är viktigt att vi lärare ser till att den förändringen fortgår. Samerna är 

fortfarande en aktiv fråga i svensk politik, och för att förstå samernas moderna situation 

behöver man känna till den historiska bakgrunden. Det är även viktigt, för att återknyta 

till uppsatsen inledning, att uttalanden som Björn Söders kan granskas kritiskt. För det 

krävs att eleverna berikas med kunskap om de historiska förhållandena. Den inhemska 

andra skulle möjligtvis kunna erbjuda en delförklaring till dagens syn på samerna. 

 Uppsatsen är även relevant för kravet på undervisningen att lära eleverna 

”[t]olkning och användning av olika slags källmaterial”151. Uppsatsen använder en 

hermeneutisk metod, och hermeneutik är som bekant en tolkningslära, alternativt läran 

om tolkning. Hermeneutiken som betonar förståelse och inlevelse kan i allra högsta grad 

vara relevant i utlärningen av just tolkning, och i förhoppningen om att för eleverna 

brygga det avstånd som existerar i tid och rum mellan historia och deras egna liv. 

Källmaterialet är vidare exempel på… 

 

…[h]istoriskt källmaterial som speglar människors roll i 

politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och 

mäns försök att förändra sin egen eller andras situation.152 

 

 

 

 

                                                 
150 Skolverket, LGY11, s 66 
151 Skolverket, LGY11, s 68 
152 Skolverket, LGY11, s 68 
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Uppsatsen har således gemensamma beröringspunkter med flera inslag i Skolverkets 

läroplan. Framförallt är det kunskapen om, och förståelsen av, främmande människor 

samt förmågan att blicka bakåt i tiden och ta till sig historiska erfarenheter, som är av 

särskild relevans. Att applicera dem i det vardagliga livet såväl som i förståelsen av 

omvärlden. Ett av skolans uppdrag är just att förmedla förståelse, inlevelse och 

medmänsklighet ”för andra människor”153. I det avseendet kan den historiska svenska 

bilden av samerna som andra utgöra en erfarenhet värdig reflektion och diskussion. 
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