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Temat ”Samerna och Sápmi” 

Temat ”Samerna och Sápmi”, som är en del av kursen Jämförande 

urfolksstudier är en introduktion till samernas kultur och samhälle. 

 Det här studiekompendiet innehåller fyra introduktionsföreläsningar 

om samernas kultur och historia. I föreläsningarna/kapitlen finns 

hänvisning till litteratur för er som önskar fördjupning och gå vidare på 

egen hand. Efter varje kapitel följer ett par, ej obligatoriska, frågor som du 

kan fundera över och/eller diskutera med andra. Frågorna kanske inte alltid 

har några givna svar utan manar mer till reflektion och eftertanke. 

  

 

Läs och begrunda! 

 

Kristina J Hesse 

kurslärare
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Samiska studier – ämnets historia vid Umeå universitet 
 

 

Ämnet samiska inrättades vid Umeå universitet 1974 och undervisningen 

gällde tre samiska varieteter som talas i Sverige, nämligen nord-, lule- och 

sydsamiska. Redan från början infördes realiamoment i 

språkundervisningen och den delen utökades i början av 1990-talet med 

särskilda kurser i samisk kultur och historia. Dessa kurser utvecklades 

därefter till ämnet samiska studier, som är ett tvärvetenskapligt ämne som 

avser studier om samernas samhälle och kultur från ett inifrån-perspektiv, 

dvs. ett samiskt perspektiv. Numera sker det grund- och forskarutbildning 

samt forskning i samiska språk (nord-, lule- och sydsamiska) och samiska 

studier. Båda ämnena kan vara huvudämnen i kandidat-, magister- och 

doktorsexamen. 

Forskningen i ämnet samiska studier kan huvudsakligen beskrivas 

som samhälls- och kulturforskning ur ett samiskt perspektiv. Alla 

frågeställningar beträffande de processer som pågår i det samiska samhället 

och som formar det och också den samiska kulturen är relevanta i en sådan 

forskning. Hittills är det främst fyra områden som har utkristalliserats som 

särskilt intressanta forskningsområden. 

 

 samernas samhälle 

 identitet och etnicitet 

 genus 

 samisk folklore 

 

Samiska studier är ett unikt universitetsämne som enbart förekommer vid 

Umeå universitet. Det har under 1990-talet vuxit fram ur behovet att skapa 

och förmedla kunskaper om det samiska samhället och den samiska 

kulturen ur ett samiskt perspektiv. Ämnet är till sin natur tvärvetenskapligt; 

dvs. vi använder oss av teori och metod från ett flertal olika humanistiska 

och samhällsvetenskapliga discipliner för att ge en allsidig bild av det 

samiska samhällets sammansatta struktur och ständiga förändring. 

Utgångspunkten för samiska studier är det samiska samhället. I detta 

avseende kan det direkt jämföras med liknande universitetsämnen i 

världen, som ägnar sig åt att studera andra urfolk, som Native Studies i 

USA och Kanada och Indigenous Studies i Australien.  
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Kompendiets uppläggning 

Kompendiet omfattar fyra föreläsningar i kapitelform som tillsammans ger 

dig en kort introduktion samt en grundläggande orientering i temat samerna 

och sápmi. Varje kapitel behandlar ett antal underliggande ämnen: 

 

Kapitel 1 Språk, identitet och religion. I det här avsnittet förklaras 

begrepp och företeelser i det samiska samhället som gör att du lättare kan 

tillgodogöra dig resten av studierna. Här diskuteras bl.a. samernas 

territoriella område Sápmi och dess geografiska indelning samt de olika 

grupper av samer som lever och bor här, skogssamer, fjällsamer och 

fiskesamer. Lite grann om språket och dess variationer inom Sápmi samt 

dess betydelse för identiteten tas också upp i den här delen. Frågan om vem 

som är same och vad samisk identitet innebär diskuteras. Hur upprätthåller 

samer i storstad samt utanför Sápmi sin identitet? Vi kommer att titta på 

den andliga kulturen i ett historiskt perspektiv med början i den förkristna 

samiska religionen och den tidens uppfattning om liv och död samt om bl.a. 

björnceremonier, gudomar, nåjden och trumman. Missionen och 

religionsskiftet berörs. Vidare får du läsa om den læstadianska väckelsen 

samt dagens andlighet.   

 

Kapitel 2 Det Samiska samhället handlar bl.a. om samiska näringar idag 

med en historisk tillbakablick på de senaste århundradena. Vi tittar på 

axplock ur litteraturen från olika samiska miljöer genom tiderna. Du 

kommer också att få följa 1900-talets utveckling och förändring av det 

samiska samhället, återspeglad ur ett genusperspektiv. Under det här 

avsnittet kommer vi också att undersöka hur förhållandet varit, både i 

modern och i historisk tid, mellan samerna och staten/svenskarna. 

 

Kapitel 3 Den rättsliga ställningen behandlar lagstiftningen och de 

rättigheter som är förknippade med urbefolkningar och minoriteter. I 

samband med detta kommer vi också att ta upp och diskutera innebörden 

av ILO-konventionen nr. 169 utifrån den statliga utredningen. Vi tittar 

också på lagstiftningen ang. undervisningen, språket samt renskötseln. 

Samebyn som administrativ enhet samt jakt- och fiskerättigheter undersöks.  

 

Kapitel 4 Slöjd, musik och litteratur. I det här kapitlet får du bekanta dig 

med sameslöjden och dess historia från bruksföremål till konst. Du får lära 

dig lite om samiska musiker och författare och deras uttrycksmedel, såsom 

jojken och dess användningsområden och funktioner genom tiderna. Du får 

också en inblick i de olika områdenas dräktskick. 
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1 Språk, identitet och religion 

Under det här kapitlet diskuteras grundläggande begrepp och företeelser i 

det samiska samhället. Kapitlet kan ses som en bas för övriga teman och 

gör det lättare att tillgodogöra sig resten av kursen. Det som behandlas här 

är, under sektion A, samernas geografiska område Sápmi samt det samiska 

språket och dess variation och betydelse. Sektion B handlar om samisk 

identitet och etnicitet, vi försöker här behandla frågan om vem som är 

same, liksom hur samerna har uppfattats av sin omgivning genom tiderna. I 

sektion C får du läsa om samernas andliga kultur i ett historiskt perspektiv. 

Vi tittar på den förkristna religionen, religionsskiftet och lite grann om 

dagens andlighet.  

 

 

A. Sápmi och språket 

 

Litteratur som använts till sektion A 
 

Fjellström, Phebe. 1985. Samernas samhälle i tradition och nutid. (s. 17- 

 49). Stockholm. 

Magga, Ole Henrik. 1997. Samisk språk. Nordens språk. Red. Karker, A &  

 Lindgren, B & Løland, S  (s. 137-160). Oslo. 

 

 

 

Sápmi och samernas ursprung 

Samernas traditionella bosättningsområde Sápmi, eller Sameätnam, utgörs 

av skogsområdet i norra Sverige, norra Finland och Kolahalvön i Ryssland, 

vidare av ishavskusten och Finnmarksvidda i Norge samt högfjällskedjan 

(Fig. 1). På den svenska sidan är det samiska området indelat i ett antal 

fjällsamebyar och skogsamebyar. En sameby är ett betesområde, men kan 

även karaktäriseras som en ekonomisk samfällighet för de renskötande 

samerna inom samebyns betesområde. Närmare förklaring om samebyn ges 

i avsnittet om rennäringslagstiftningen. I de nordliga områdena i Sverige 

drogs en lappmarksgräns år 1749 för att stärka samernas rättigheter 

ovanför den gränsen. Den som ville ta upp ett nybygge där måste först 

skicka in en ansökan som kunde avslås om nybygget inskränkte på 

samernas renskötsel och fiske. Den praktiska tillämpningen blev dock 

annorlunda därför drogs, närmare fjällkedjan, den s.k. odlingsgränsen vid 

slutet av 1800-talet i syfte att odling i dessa områden inte skulle få 
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bedrivas. Samerna skulle ha ensamrätt till landet ovanför odlingsgränsen 

och rätt till vinterbete i skogslandet nedanför. Vid den tiden fanns dock 

redan ett hundratal nybyggen ovanför odlingsgränsen (se Fig. 2 om 

samebyindelningen samt odlings- och lappmarksgränsen). I Jämtland och 

Härjedalen drogs inte dessa gränser upp. 

 
Fig. 1. Sápmi genomkorsar fyra länder 

 

 

 

Antalet samer är svårt att med säkerhet fastställa eftersom ingen exakt 

räkning har förekommit men man uppskattar den samiska befolkningen till 

ca 80 000. Av dem bor ca 50 000 i Norge, 20 000 i Sverige, 6 000 i Finland 

och 2 000 i Ryssland. Den största koncentrationen finns i kommunerna 

Kiruna och Gällivare i Sverige; kommunerna Kautokeino, Karasjok, Tana, 

Nesseby och Porsanger i Norge; samt Enontekiö, Enare, Sodankylä och 

Utsjok i Finland. 
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Fig. 2. Samebyindelningen i Sverige samt lappmarks- och odlingsgränsen. 
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Samerna uppfattas av många som en homogen grupp med tanke på 

identitet, språk, klädedräkt och näring m.m. Detta är dock en stor 

missuppfattning då rikt differentierade kulturmönster finns inom området, 

bl.a. beroende på de skilda ekologiska miljöerna. I Sápmi lever olika 

samiska grupper med skilda inriktningar och näringar. De 

Västskandinaviska samerna omfattas av norska sjösamer, finska och 

svenska skogssamer samt norska och svenska fjällsamer. De östliga 

samerna är skoltsamerna och Kolasamerna. Trots de stora skillnaderna kan 

man se väldigt närbesläktade element som gör att de själva kan identifiera 

sig som en gemensam etnisk grupp i relation till andra grupper.  

 Det är vanskligt att säga när den samiska etniciteten utvecklades, 

d.v.s. när samerna själva såg sig som en gemensam kulturell grupp i 

förhållande till andra grupper. De flesta forskare menar dock att samernas 

förfäder funnits väldigt länge i norra Skandinavien och Kolahalvön. 

Arkeologiska lämningar visar att det i dessa områden levt nomadiserande 

fångstfolk som systematiskt med hjälp av fångstgropsystem utnyttjade 

vildrenens säsongsvandringar mellan sommarens gräs- och örtbete vid 

kusten och på öarna och till vinterns lavbete i inlandet.  

 De tidigaste källorna som omnämner ett folk som kallas fenni (finnar, 

benämning på samer i Finnmark) eller skrithifinoi, skidlöpande samer, är 

Tacitus 98 e.Kr. Prokopius är en annan källa från 550-talet e.Kr. som 

skriver om ”barbarer” i Thule som går klädda i skinn och äter kött. Han 

benämner dem skridfinnar och är troligtvis påverkad av Tacitus 

beskrivning. Liknande beskrivningar ges på 700-talet av Diakonus i 

”Langobardernas historia”. Ovanstående källor är sekundära och bygger 

troligtvis på hörsägen och andrahandsuppgifter. Den första primära källan 

om samerna kommer från en handelsman och storbonde i norra Norge på 

890-talet, Ottar. Ottar som ägde ”600 osålda renar” reste norrut och följde 

landet som vek av österut och sedan söderut, in i vita havet. På sina resor 

såg han bara samer annars var det folktomt. Benämningarna same och lapp 

påträffas i litteraturen först från 1100- och 1200-talet i bl.a. de norröna 

skrifterna. En sak är dock klar, samerna fanns i Sápmi långt före dagens 

fyra riksgränser genomkorsade området.  

 

Språket 

Genom lingvistiska metoder kan man säga att det samiska språket, som 

räknas till den finsk-ugriska språkgruppen länge har existerat i området. Ett 

finsk-ugriskt språk talades redan ca. 3000 år f.Kr. i Finland. Detta har haft 

stor betydelse för utvecklingen av det finsk-samiska urspråket. Samiska 

språket kan spåras tillbaka till åtminstone ca. 1000 f.Kr. Ca 800 e.Kr. var 

alla de viktigaste dialektdragen utvecklade. 
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Fig. 3. Olika samiska språkområden. 

 

 

 

 

 

Antalet samisktalande uppgår i dag till ca. 30 000-40 000 men återigen så 

är det svårt att uppskatta eftersom det beror på vad man lägger i begreppet 

samisktalande. Hur bra samt hur ofta ska en person tala samiska för att 

räknas som samisktalande?  

 De traditionella dialekterna man räknar med i dag är nio stycken. 

Räknat söderifrån är dessa: Sydsamiska, umesamiska, pitesamiska, 

lulesamiska, nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, kildinsamiska och 

tersamiska. En grov områdesindelning av språket är i en östsamisk, en 

nordsamisk, en lulesamisk och en sydsamisk del. En ännu grövre indelning 

är en östsamisk, en centralsamisk och en sydsamisk gren (Fig. 3).  

 Ole Henrik Magga skriver i sin artikel Samisk språk att det finns olika 

förklaringar till varför dialektuppsplittringar och förändringar skett. Dels 

berodde det på frivilliga förflyttningar, dels på inträngande kolonialister 

som ibland innebar total assimilering av vissa samiska grupper vilket i sin 

tur innebar att tidigare sammanhängande områden splittrades upp. Som 

exempel har sjösamiska dialekter försvunnit mellan nordsamiska och 

lulesamiska områden. Viss påverkan har även riksgränsindelningarna haft, 

t.ex. mellan Norge och Ryssland eftersom den gränsen även blev en 
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religionsgräns. Olika näringar kan också ha skapat språkskillnader. Som 

mellan sjösamer och fjällsamer i nord Norge eller mellan renskötarsamer 

och fiskesamer i östsamiskt och lulesamiskt område. 

 Det samiska språket är mycket rikt på ord som handlar om natur och 

landskap. Det finns t.ex. ett mycket brett ordförråd som beskriver 

landskapsformer, renar och snöförhållanden. 

 

 

Fundera över och diskutera 

 
 Varför/varför inte är det viktigt att veta hur länge ett folk har bott i ett 

område?  

 

 Från att samiskan har varit ett ganska homogent språk har det sedan 

splittrats upp på flera olika dialekter av olika anledningar. Nu ser det ut 

som att vissa dialekter håller på att försvinna och andra dialekter blir 

mer dominanta. Vad kan detta bero på? Är det en bra eller dålig trend? 

 

 

Fördjupning 

 

Om du vill fördjupa dig i diskussionen om samernas ursprung så kan du 

läsa vidare i Möten i gränsland. Där diskuteras och problematiseras 

förhistoriska samiska utbredningsområden utifrån nya arkeologiska fynd. 

Phebe Fjellström skriver också en del om samernas ursprung. 

 Vill du läsa mer om det samiska språkets ursprung, historia och 

identitet och hur det utvecklats genom årtusendena så rekommenderas en 

uppsats av Olavi Korhonen.  

 

 

Fjellström, Phebe. 1985. Samernas samhälle i tradition och nutid. Kap. II  

 och III s. 50-148. Stockholm. 

Korhonen, Olavi. 1997. Samiskan som språk och traditionskälla. Kulturens  

 frontlinjer nr 7. Språkliga och kulturella gränser i Nordskandinavien.  

 (s. 53-106). Umeå. 

Zackrisson, Inger m.fl. 1997. Möten i gränsland – Samer och germaner i  

 Mellanskandinavien. Stockholm. 
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B. Identitet och etnicitet 

 

Litteratur som använts till sektion B 
Amft, Andrea. 2000. Sapmi i förändringens tid – En studie av svenska  

 samers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och  

 etnicitetsperspektiv. (S. 162-188). Umeå. 

Barth, Fredrik. 1982. Ethnic Groups and Boundaries. Introduction. (S. 9- 

 38). Oslo. 

Eidheim, Harald. 1969. When Ethnic Identity is a Social Stigma. Ethnic  

 Groups and Boundaries. Red. Barth, F. (S. 39-57). Oslo. 

Ruong, Israel. 1981. Samerna. Identitet och identitetskriterier. Nord-nytt,  

 nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, 1981, nr 11. (S. 17-32). Lyng 

 by 

 

 

 

Vem är egentligen same? 

Frågan om vem som egentligen är same är aktuell både för lagstiftare samt 

befolkning och då inte enbart för den svenska utan i allra högsta grad även 

för den samiska befolkningen. I boken Sápmi i förändringens tid diskuterar 

Andrea Amft kring de två officiella statliga definitionerna av vem som 

räknas som same. Den ena återfinns i gällande rennäringslag och den andra 

i sametingslagen. Det som gäller angående vem som är same utifrån ett 

samiskt perspektiv utgår dock från helt andra kriterier där släktskap 

självidentifikation m.m. spelar större roll.  

 Eftersom det samiska samhället har blivit alltmer komplext och 

sammansatt under 1900-talet har nya samiska identiteter och grupper 

uppstått. Den urbana samiska identiteten som utvecklats i bl.a. Stockholm 

genom föreningen ”Trottoarsamerna” är en sådan grupp. Genom att välja 

detta namn för sig själva ger föreningens medlemmar uttryck för en samisk 

identitet som bygger på gemensamma erfarenheter att leva i en stadsmiljö 

utanför de samiska kärnområdena. 

 Den samiska identiteten är också intimt förknippad med kulturen. Den 

har utvecklats och formats under lång tid genom de livsbetingelser som rått 

för ett folk som lever i ett arktiskt eller subarktiskt klimat och med de 

näringar som här kunnat erbjudas. Vid den sjunde nordiska 

samekonferensen i Gällivare 1971 antogs ett kulturpolitiskt program som 

börjar med en identitetsförklaring: 

 
Vi är samer och vill vara samer, utan att därför vara varken mer eller mindre 

än andra folk i världen. Vi är ett folk med ett eget bosättningsområde, ett 
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eget språk och en egen kultur och samhällsstruktur. Vi har under historiens 

lopp funnit vår bärgning och levat i Same-ätnam, och vi äger en kultur som 

vi vill skall utvecklas och leva vidare. 

 

I sin artikel Samerna - Identitet och identitetskriterier diskuterar Israel 

Ruong kring de identitetskriterier som nämns i citatet ovan nämligen ett 

folk, eget bosättningsområde, eget språk, egen kultur, eget samhällsliv, 

egen historia och ett eget näringsliv d.v.s. en kultur som skall leva.  

 Samtidigt så konstrueras identitet också i relation till andra. För att 

man ska bli medveten om sin etniska identitetstillhörighet förutsätts ett 

samspel med andra grupper. I slutet av 60-talet definierade den norske 

Socialantropologen Fredrik Barth i introduktionen till boken Ethnic Groups 

and Boundaries vad som menas med etnicitet och etnisk identitet. Tidigare 

ansåg man att isolering var en förutsättning för skillnaden mellan grupper 

och att etniciteten bestod i de kulturella olikheterna. Barth menar istället att 

kontakt med andra grupper är en förutsättning för att etnicitet utvecklas. 

Det är de etniska processerna, för att skapa och upprätthålla de sociala 

gränserna mellan grupperna, som är intressanta att studera. I samspelet 

mellan grupper skapas och signaleras olika etniska markörer för att visa 

tillhörighet med en viss grupp och skillnad mot en annan. Dessa markörer 

kan vara antingen yttre tecken som kläder, språk, estetiska uttryck (konst, 

musik, slöjd, dans), husform, mat, redskap eller också kan det vara inre 

tecken som normer och värderingar. I den samiska kulturen gäller markörer 

som språket, kolten, flaggan, kåtan, jojken och renen. Nya markörer och 

symboler kan komma till och gamla kan bytas ut.  

 Andra mer negativa sätt att skapa och upprätthålla de sociala 

gränserna är genom att använda sig av stereotypier och stigmatisering. Att 

använda stereotyper innebär att man förenklar bilden eller föreställningen 

om sig själv som grupp och andra grupper. Stigmatisering innebär att man 

sätter en mycket negativ social stämpel på en grupp. Båda dessa sätt kan 

leda till självuppfyllande profetior. Grupperna tar upp det i sina värderingar 

och agerar därefter. I Norge har man ända fram till 1960-talet drivit en 

assimileringspolitik gentemot samerna, d.v.s. staten strävade efter att få 

samerna att överge sitt språk och andra markörer för att så småningom 

smälta in i majoritetssamhället. Detta ledde till stark stigmatisering av 

särskilt de norska kustsamerna som betraktades som primitiva, efterblivna, 

smutsiga och obegåvade. I artikeln When Ethnic Identity is a Social Stigma 

(1969: 39-57) beskriver Harald Eidheim hur kustsamer i norra Norge i 

vissa situationer utanför den samiska sfären dolde, underkommunicerade, 

sin samiska identitet p.g.a. att de var stigmatiserade av den norska 

befolkningen. Däremot så överkommunicerade de en (föreställen) norsk 

identitet i offentliga sammanhang såsom renlighetsiver, de talade enbart 

norska, framhöll världsvana m.m. 
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Fundera över och diskutera 
 

 Hur skiljer sig den samiska gruppen från den svenska gruppen i dag? På 

vilket sätt signalerar man olikhet? Finns det nya markörer som är svåra 

att upptäcka? 

 

 Varför används stereotypier? Vilka stereotyper används om olika 

grupper t.ex. svenskar, samer, indianer, zigenare m.m.? 

 

 Ge exempel på situationer då man vill över- respektive 

underkommunicera delar av sin identitet? 

 

 

Fördjupning 
 

Definitionen av same enligt sametingslagen i Sverige är starkt förknippad 

med språket. Detta gäller inte enbart i Sverige utan även i Norge och 

Finland. Men hur viktigt är egentligen språket som identitetsmarkör för 

samerna själva? Kring detta diskuterar Mikael Svonni i en artikel. 

 Asle Høgmo har undersökt hur tre generationer sjösamer har anpassat 

sig till två identiteter, den samiska och den norska. Han har framförallt 

koncentrerat sig på den tredje generationens barn och deras strategier för att 

klara av stigmatiserande attityder i sin omgivning. 

 

Svonni, Mikael. 1996. Saami Language as a Marker of Ethnic Identity  

 among the Saami. Essays on Indigenous Identity and Rights. S. 105- 

 125. Red. Seurujärvi-Kari, Irja & Kulonen, Ulla-Maija. Helsinki. 

Høgmo, Asle. 1986. Det tredje alternativ. Barns læring av  

 identitetsforvaltning i samisk-norske samfunn preget av  

 identitetsskifte. I: Tidskrift for samfunnsforskning, nr 27. (21 s.) 
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C. Den andliga kulturen förr och nu 

 

 

Litteratur som använts till sektion C 
 

Aadnanes, Per M. 1986. Læstadianismen i Nord-Noreg. (s. 34-58, 86-101)  

 Oslo: Tano. 

Granqvist, Karin. 1998. Thou shalt have no other Gods before me (Exodus  

 20:3). Witchcraft and Superstition Trials in 17
th
 -and 18

th
 -Century  

 Swedish Lapland. Kulturkonfrontation i Lappmarken. Sex essäer om  

 mötet mellan samer och svenskar. (Kulturens frontlinjer. Skrifter från  

 forskningsprogrammet Kulturgräns norr 13. 20s.). Umeå.  

Hætta, Odd Mathis. 1994. Samenes gamle religion och folketro. Utgiven av  

 Alta Museum (42s.). Alta. (Finns även på engelska) 

Lundmark, Lennart. 1998. Så länge vi har marker – Samerna och staten  

 under sexhundra år (s. 51-58). Stockholm. 

Widén, Bill. 1980. Religionsskiftet från hedendom till kristendom bland  

 samerna i Nordskandinavien. Nordskandinaviens historia i tvärveten- 

 skaplig belysning (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the  

 Humanities 24), s. 263-277. Red. E. Baudou & K.-H. Dahlstedt.  

 Umeå. 

 

 

 

Förkristen samisk religion 

Den förkristna samiska religionen byggde på en animistisk 

världsuppfattning där naturen betraktades som besjälad och levande. Fjäll, 

stenformationer och sjöar hade liv och kunde vara till hjälp för 

människorna om man tillbad och offrade till dem. Religionen var väldigt 

mångfacetterad och skilde sig mellan östliga, västliga, sydliga och nordliga 

områden inom Sápmi t.ex. vad beträffar utförandet av olika ceremonier och 

ritualer samt beteckningarna på olika gudomar och andeväsen.  

 I häftet Samenes gamle religion og folketro skriver Odd Mathis Hætta 

om tre typer av gudomar som dyrkades: Naturgudomarna där åskan, solen, 

vinden och månen var centrala i den förkristna samiska religionen; 

personifierade gudomar, där de främsta var fruktbarhetsguden 

Varaldenolmmái samt de kvinnliga gudomarna Máttaráhkká, Sáráhkká, 

Uksáhkká och Juoksáhkká; samt abstrakta gudaväsen som Jupmel 

(generell gudsbenämning, i vissa områden den högste guden), Ráððiáhčči 

(den härskande guden eller makten) m.fl. Namn på gudarna samt olika 

typer av gudomar varierar dock mycket inom de samiska områdena.  
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 Man offrade till gudarna för att det skulle gå en väl, t.ex. för att få 

bättre jakt- och fiskelycka och för att renarna skulle få bra bete. Offren 

skedde vid utmärkande platser i naturen s.k. sieidi. Dessa platser kunde 

vara utskjutande klippor, flyttblock eller stenar som skilde sig i landskapet 

men även grottor, berghålor och insjöar. Ett annat sätt att offra var att lägga 

ett offerdjur tillsammans med björkris på en särskild lave luovvi som man 

byggde bakom kåtan. Många figurer på den samiska trumman illustrerar 

den här typen av offer (Fig.4) 

 
Fig. 4. Trumbild av renoffer på laven 

 

 

Gudarna var dock inte så centrala i religionen som vi kanske föreställer oss. 

I stället var de s.k. saajvh (sydsamisk benämning) eller hjälpandarna de 

som kanske hade mest betydelse i den samiska religionen. Prästerna från 

den tiden skrev att saajvh var den viktigaste trosartikeln för samerna. 

Saajve (singularis) var en sorts andeväsen som hade sin boning i vissa fjäll. 

Saajve var också beteckningen på de berg där de bodde. Dessa väsen kunde 

ärvas, säljas eller köpas och att äga många saajvh var förknippat med hög 

status. Saajvh kunde dels vara skyddsväsen i mänsklig gestalt men även en 

sorts hjälpväsen i djurgestalt för nåjden.  

 Nåjden noaidi, som hade liknande funktion inom den samiska 

religionen som schamanen i de sibiriska religionerna, använde sig av 

hjälpväsen i djurgestalt när han med hjälp av trumman sökte nå andra 

världar. Dessa var en fågel saajveledtie, en fisk saajveguelie och en rentjur 

saajvesarva. Nåjdens uppgift var bl.a. att bota sjuka men även att med hjälp 

av trumman och jojken försätta sig i extas för att; dels resa till andra världar 

för att där t.ex fråga någon avliden till råds; dels för extatisk divination för 

att bl.a. få reda på naturförhållanden och sjukdomars orsaker, förhållandena 

på fjärran platser, sia om framtiden, renarnas välfärd samt om jakten t.ex. 

björnjakten. 

 Björnen och en sajvh-varelse var lika konkreta i den samiska 

världsuppfattningen. Björnen var en s.k. rådare. En sådan råder eller 

bestämmer över någon del av landskapet eller djur- eller växtvärlden och 

vakar över att det inte kommer in något farligt i området. Därför gällde det 



15 

 

© Kristina J Hesse, Institutionen för språkstudier/Samiska studier, Umeå universitet 

att se till att det fanns en viss mängd björnar i trakten. Dessutom 

representerade björnen styrka och en kraft som man ville tillgodogöra sig. 

Köttet var också eftertraktat. Man dödade björn för att garantera dess 

fortbestånd och hade uppfattningen att om björnbenen grävdes ner skulle 

fler björnar återskapas. Björnceremonin hade därför stor betydelse inte bara 

för samerna utan överhuvudtaget i de arktiska regionerna. Björnceremonin 

bestod av tre delar: 1) Jakten; 2) måltiden och 3) begravningen. Att björnen 

var viktig illustreras också på den samiska trumman. Näst efter renen så är 

björnen det djur som förekommer oftast på trumman. 

 Trumman hade en mycket central funktion i de samiska 

religionsritualerna och förekom över hela Sápmi men i olika omfattning. I 

de sydsamiska områdena (söder om Umeälven) hade alla män en trumma 

medan i de nordsamiska områdena enbart nåjden använde sig av den. 

Figurerna på trumman beskriver naturen och kulturen och är en rik källa till 

kunskap om den samiska kulturen och världsuppfattningen. Bilder om 

naturen och näringarna är vanligast och möjliga att tyda även om det är 

svårt att veta om bilderna också hade andra mer symboliska tolkningar. I 

trummans bildvärld kan även kulturella/religiösa förändringar skönjas. På 

de yngre trummorna, särskilt i de sydliga områdena, blir det allt vanligare 

med en grupp figurer som ofta återfinns i trummans övre högra sektor.  

Dessa beskriver byggnader, folk och boskap i bygden hos de bofasta och 

kristna. En central figur i bilden är ofta en kyrka eller ett kapell, ett tecken 

på att den nya religionen alltmer gör sig påmind (Fig. 5).  

 
Fig.5. Trumma från Lycksele lappmark, 1600-talet. 
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Religionsskiftet 

Första gången som kristen predikan för samer omnämns i källor är från 

Ansgars missionsresor på 800-talet. Bill Widén skriver dock i 

Religionsskiftet från hedendom till kristendom bland samerna i Nord-

Skandinavien att den egentliga missionen nådde den norska och svenska 

bosättningsgränsen någon gång på 1000-talet och att det var då som 

trosskiftet hade sin början. Widén delar in religionsskiftet kronologiskt i tre 

faser inom vilka han granskar båda religionernas ställning i förhållande till 

varandra.  

 Under den första fasen som han delar in från 1000-talet till utgången 

av 1200-talet dominerade den gamla tron. Bland de samiska 

offerplatsfynden har man påträffat en del krucifix från den här tiden. 

Kyrkor efter norska kusten ända upp till Nordnorge och på den svenska 

kusten upp till trakten kring Bygdeå byggs nu.  

 Fas två pågick från 1300-talet fram till och med 1600-talet då levde de 

båda religionerna sida vid sida, dock inte i harmoni med varandra. Det var 

under den här fasen som de största religionskonfrontationerna inträffade. 

Fler kyrkor byggdes och missionsverksamheten intensifierades. Med våld 

och tvång försöker myndigheterna nu omvända samerna. Missionen 

började på allvar i Ryssland på 1500-talet. Widén skriver även om 

förhållandena för samerna i Norge och Ryssland vid tiden för 

religionsskiftet.  

 Den tredje och sista fasen inföll på 1700-talet. Den samiska religionen 

befann sig då i upplösning. Genom det pietistiska förbundets 

missionsverksamhet sändes Thomas von Westen ut för att med nya 

metoder omvända samerna på den norska sidan. Han undergrävde den 

samiska religionen inifrån genom att skaffa sig kunskaper om den så att 

han i enskilda samtal kunde diskutera och argumentera mot den. Genom 

påtryckningar och ”mild innerlighet” lyckades han omvända ett stort antal 

samer. I Sverige försökte man i stället följa en mer kateketisk och 

kollektivistisk linje. Nu skulle man genom att undervisa samerna i 

kristendomskunskap få dem att överge sin gamla tro. 

 

Læstadianismen och dagens andlighet 

Læstadianismens grundare var Lars Levi Læstadius (1800-1861). Han 

föddes i Jäkkvik i Arjeplogs socken, fadern var av prästsläkt och hans mor 

var av samisk härkomst. Han utbildade sig till präst och fick så småningom 

tjänst i Karesuando. Efter en kris på 1840-talet genomgick han en personlig 

väckelse sedan han träffat Maria (Milla Clemensdotter) som inspirerade 

honom till en ny teologisk inriktning som var nådfull men lagstrikt.  

 Per M. Aadnanes nämner i Læstadianismen i Nord-Noreg att den 

dekadens och det alkoholmissbruk som rådde bland samerna på 

Nordkalotten och som vuxit fram sedan köpmännen fört in brännvin i 
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området, upphörde sedan väckelserörelsen började breda ut sig. Aadnanes 

beskriver också de centrala begreppen i læstadianismen som återfödelsen, 

syndabekännelsen och nåden och de många olika splittringarna rörelsen har 

fått i olika områden.  

 Två huvudgrenar av rörelsen har utkristalliserats. En östlig och en 

västlig fraktion där den östliga är mer liberal medan den västliga är mer 

puritansk och förbjuder moderniteter som gardiner för fönstren samt TV 

m.m. Har då læstadianismen någon framtid? Aadnanes menar att rörelsen i 

dag verkar vara på tillbakagång i kampen mot den alltmer sekulariserade 

världen. De læstadianiska församlingarna blir alltmer isolerade och 

nyrekrytering sker endast inom den egna kretsen. 

 På senare år har samer i allmänhet fått en starkare ställning inom 

svenska kyrkan. Frikyrkor och andra kyrkor som t.ex. Bahai rörelsen har 

bedrivit aktiv mission i Sápmi. Det finns en liten grupp unga samer som 

låter sig inspireras av en nyschamanistisk rörelse som har sitt ursprung hos 

en f.d. forskande antropolog som studerat latinamerikanska indiangrupper. 

Detta kan vara ett uttryck för identitetssökande. 

 

 

 

Fundera över och diskutera 

 
 Varför kan man säga att trumman och dess bildvärld är en så viktig källa 

till kunskap om den förkristna samiska världen? 

 

 Den förkristna samiska religionen höll emot väldigt länge mot den 

kristna omvändelsen. Vad är orsakerna, enligt Widén, till den så 

exceptionella livskraften i den gamla religionen? 

 

 Karin Granqvist menar i sin artikel Thou shalt have no other Gods 

before me att myndigheterna egentligen inte var så intresserade av 

samernas själar, d.v.s. att omvända dem av den anledningen. Vad 

bygger hon sitt resonemang på och vad menar hon att var 

myndigheternas motivation till att väcka åtal mot samerna för t.ex. magi 

och häxeri? Vad tror du själv? 

 

 Aadnanes menar att læstadianismen är den kristendomsform som trängt 

starkast in i samisk miljö och livsform på Nordkalotten, vad menar han 

att læstadianismen har haft för betydelse för samerna i detta område? 
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Fördjupning 
Vill du veta mer om björnceremonierna och hur de utövades så kan du läsa 

om detta i Carl-Martin Edsmans bok. Han diskuterar också om hur olika 

präster som tjänstgjorde i Sápmi under 1600- och 1700-talet beskriver 

ceremonin.  

 I Utsi & Westmans bok kan du läsa mer om den samiska trumman, 

hur den har tillverkats och använts samt variationer inom de olika 

områdena.  

 Är du mer intresserad av trummans bildspråk samt olika tolkningar av 

figurerna kan du läsa Kjellström & Rydvings bok. 

 Håkan Rydving beskriver i sin avhandling många aspekter av 

religionsskiftet i Lule lappmark under tiden 1670 - 1740. Bl.a. undersöker 

han hur själva religionskonfrontationen gick till. Hur samerna och deras 

heliga platser behandlades av svenska myndigheter och på vilket sätt 

samerna själva försökte hålla kvar sin gamla religion genom att t.ex. 

använda sig av nyskapade ritualer. Han diskuterar också hur synen på de 

avlidna samt hur könsrollerna förändrades när samerna inte längre fick 

utföra sina ritualer. 

 Vill du fördjupa dig i hur den Læstadianska rörelsen i Nord Norge 

utvecklades samt om dess olika förgreningar kan du läsa om detta i kapitel 

fem i Aadnanes bok. Här kan du även läsa om det dramatiska Kautokeino 

upproret. En samisk siita som p.g.a. diverse omständigheter utvecklat en 

fanatisk religiös falang gick in i Kautokeino på hösten 1852 för att frälsa 

och omvända folket. Omvändelsen spårade ur och slutade i tragedi. 

Handelsmannen och länsmannen mördades. Många av samerna fick livstids 

fängelse och upprorsledarna, Aslak Hætta och Mons Somby, avrättades 

genom halshuggning 1854. 

 

 

Aadnanes, Per M. 1986. Læstadianismen i Nord-Noreg. Oslo: Tano. (s. 59- 

 85). 

Edsman, Carl-Martin. 1994. Jägaren och makterna - Samiska och finska  

 björnceremonier. Uppsala. 

Kjellström, Rolf & Rydving, Håkan. 1988. Den samiska trumman. Stock- 

 holm. 

Utsi, John E & Westman, Anna. 1999. Drum-time - The drums and religion  

 of the Sámi. Skrift utgiven av Ájtte och Nordiska Museet (29s). Jokk 

 mokk. 

Rydving, Håkan. 1995. The End of Drum-Time - Religious Change among  

 the Lule Saami, 1670s – 1740s. Uppsala universitet. Stockholm. 
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2 Det samiska samhället 

Det här kapitlet är indelat i tre sektioner. Sektion A handlar bl.a. om 

samiska näringar idag, med en historisk tillbakablick på de senaste 

århundradena. Under sektion B får du följa 1900-talets utveckling och 

förändring av det samiska samhället, återspeglad ur ett genusperspektiv. 

Här får vi även en inblick i olika samiska miljöer utifrån ett axplock ur 

litteraturen. I sektion C behandlas förhållandet mellan samerna och 

staten/svenskarna från birkarlarnas tid och framåt. 

 

A. Näringar och miljöer 

Litteratur som använts till sektion A 
 

Dahlström, Jan Håkan. 1979. Fisket av Alexander Pittsa i Samebyn – Bilder  

 från Sörkaitum (s. 86-89). Helsingborg. 

Gustavsson, Knut. 1988. Rennäringen - En presentation för skogsfolk. Jön- 

 köping. 

Lundmark, Anneli. 2001. Turismseminarium i Kiruna. Turism har blivit en  

 samisk näring. Samefolket nr 12/2001 (s. 26-27). Östersund. 

Lundmark, Lennart. 1998. Så länge vi har marker – Samerna och staten  

 under sexhundra år (s. 33-42). Stockholm. 

Ruong, Israel. 1978. Harrok – Ett samiskt nybygge i Pite lappmark. Kultur  

 på karrig jord – Festskrift til Asbjørn Nesheim. Oslo. 

SSR. 1999. Introduktion till rennäringen. Svensk rennäring. (s. 7-9). Utgi- 

 ven av SSR, Jordbruksverket, SLU, SCB. Stockholm. 

 

 

 

De flesta samer i dag lever bland svenskar i och utanför Sápmi med vanliga 

arbeten inom industri, handel, stat och kommun. Det finns ändå en del 

traditionella näringar inom Sápmi som mer eller mindre identifieras som 

samiska näringar. Fjällsjöfiske, upplevelseturism m.fl. är några av 

näringarna. Det är emellertid framförallt renskötseln som förknippas med 

den samiska kulturen och utgör en stark etnisk markör som en samisk 

symbol både betraktat ur svenska och samiska ögon. Vilken betydelse 

rennäringen verkligen har för kulturen kan du läsa om på sidan nio i Svensk 

rennäring. Med renskötseln följer också de förädlingsindustrier som är 

förknippade med renprodukter som matproduktion, slöjd etc. 

 Det finns många teorier om när och varför rennomadismen 

utvecklades men en av de mest vedertagna i dag kommer från historikern 
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Lennart Lundmark (se s. 33-42 Så länge vi har marker – Samerna och 

staten under sexhundra år). Hans undersökning pekar på en kraftig samisk 

befolkningsökning i slutet av 1500-talet. Detta tack vare god tillgång på vilt 

och fisk och en ökad handel med smör och mjöl som de själva inte kunde 

producera. Det var de s.k. birkarlarna, d.v.s. konungens utsända 

skatteindrivare och handelsmän, som skötte kontakten med samerna. I 

början av 1600-talet behövde staten livsmedel till sina arméer och tog ut 

höga skatter i form av renar och torkad fisk av samerna istället för av 

pälsverk. Eftersom den samiska befolkningen nu hade blivit så stor ledde 

det till kris i livsmedelsförsörjningen och allmän nöd. De små 

tamrensflockarna som man tidigare haft som stödjande funktion utökades 

nu under några decennier och en nomadiserande tamrenskötsel med nära 

kontakt med djuren växte nu fram och ersatte den tidigare fångstkulturen.  

 Längst i norr bedrevs redan från början en extensiv renskötsel där 

djuren fick beta mer ostört under somrarna med hjälp av kantbevakning. 

Från Kiruna och söderut bedrevs tidigare en typ av intensiv renskötsel som 

kännetecknades av ständig vallning, mer samlade hjordar samt mjölkning 

av vajorna. Numera praktiseras enbart den extensiva renskötseln. 

 Boken Rennäringen – En presentation för skogsfolk skriven av Knut 

Gustavsson är en lärobok, skriven utifrån renskötselns perspektiv, som i 

första hand kom till för att informera skogsfolk om rennäringen. Här kan 

man bl.a. läsa om rennäringens plats i det svenska samhället och dess 

betydelse för sysselsättningen i glesbygden. På s. 56 i den boken, finns en 

karta över markanvändningen i Vilhelmina norra sameby som sträcker sig 

från sommarlandet på högfjället till vinterlandet nere vid kusten. 

Skogssamebyarna däremot rör sig i ett mindre och rundare flyttområde som 

inte sträcker sig ända upp på kalfjället eller ut till kusten. Begreppet 

rennäring omfattar inte enbart skötseln av renarna utan även fiske, jakt och 

bärplockning. Verksamheten inom rennäringen är säsongsindelad efter 

renens flyttmönster under året som i sin tur är beroende av betet inom de 

olika områdena från fjäll till kust. Årscykeln är dock inte enbart beroende 

av renens olika typer av bete. Olika arbetsmoment växlar inom näringen 

under årets gång och ställer olika krav på markbehov, arbetskraft och 

teknisk utrustning. Årscykeln varierar dessutom också beroende på om det 

är en sameby från de sydsamiska områdena i Härjedalen eller om det rör 

sig om en nordsamisk sameby i t.ex. Karesuando-området liksom mellan 

fjällsameby eller skogssameby. Renskötselåret indelas allmänt i åtta 

årstider. 1) Vårvintern när flyttningen från vinterbeteslandet till vår- och 

kalvningslanden sker. 2) Våren - kalvningen sker i maj. 3) Försommaren är 

en behaglig tid för både renskötaren och renen som nu i stort sett klarar sig 

själv, tid för underhållsarbete. 4) Sommaren – renen beger sig upp på 

högfjället. Nu är det dags för kalvmärkning. 5) Förhösten – dags för 

sarvslakt. 6) Hösten är parningstid för renen som klarar sig själv, tid för 
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husbehovsfiske. 7) Förvintern – dags för skiljning av renarna i mindre 

hjordar, fortsatt kalvmärkning samt slakt av en del djur. Nu börjar även 

flytten till vinterlandet. 8) Vintern – daglig bevakning av vintergrupperna. 

Lugnt vid goda - men en påfrestande tid vid dåliga betesförhållanden. 

 I samband med kolonisationen utvecklades även gårdsbruket med jakt 

och fiske som stödnäringar och många samer tog så småningom upp 

nybyggen. Israel Ruong menar i Harrok – Ett samiskt nybygge i Pite 

lappmark (ur Kultur på karrig jord) att både nomadism och bofasthet är 

inhemska former av näringsfång och bör ses ur sitt historiska, 

näringshistoriska och ekologiska sammanhang. Ruong hävdar att 

likhetstecken har satts mellan renskötarkultur och samisk kultur 

överhuvudtaget och att renskötseln tidigare har ansetts vara den enda 

samiska näringen värd att skydda och stödja. Detta ledde till att många 

samiska nybyggare helt förlorade sin samiska identitet och uppgick i den 

svenska befolkningen. Han menar vidare att numera har synen hos 

statsmakterna till viss mån förändrats vad beträffar detta och medel utgår 

nu för att främja samiskt språk och kultur oavsett yrke och näring. 

 Många samiska nybyggen i fjällbygden kom till genom utarmning av 

nomadfamiljer som bosatt sig i eller i närheten av sitt skatteland. Det som 

varit avgörande för valet av plats har varit personlig hävd till markerna i 

egenskap av renskötselidkare. Det har ofta varit dåliga marker för jordbruk 

och inte heller har det varit säkert att tillgången på vilt eller fisk varit stor 

där. Ruong ger med sin berättelse från Harrok en personlig skildring av 

livet på ett samiskt nybygge och vi får här följa deras vardag hur det kunde 

te sig under ett år i början av 1900-talet. 

 Fisket har fortsatt att vara en stödnäring till både rennäringen och 

jordbruket. Det har varit ett sätt för samer att dryga ut sitt uppehälle med 

men har även gett vissa biinkomster. Alexander Pittsa berättar i artikeln 

Fisket, ur boken Samebyn – Bilder från Sörkaitum, hur han delvis försörjer 

sig på fisket. Under tiden som han håller på att bygga upp sin renhjord så 

utgör fisket den ekonomiska delen av näringsinkomsterna som han lever av 

eftersom han enbart slaktar ut ren för eget husbehov. Han börjar fiska så 

fort isen lämnat sjöarna i början av juni och håller på ända in i oktober, 

november. Men det är ett slitsamt göra och några stora inkomster är det inte 

tal om. 

 Under de senaste decennierna har andra näringar dykt upp i området 

som ofta förknippas med samer, upplevelseturismen är en sådan men även 

hantverks- och slöjdföretagare lever av turister. Det finns ca. 40 samiska 

turistföretag i svenska delen av Sápmi, många av dessa drivs av kvinnor. 

Några av företagen drivs som komplement till andra näringar t.ex. 

rennäringen. Andra företagare lever helt på turismen. Turismen innebär ett 

unikt tillfälle att sprida kunskap om det samiska samhället och kulturen till 

stora grupper av människor samtidigt som den bidrar till att många 
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fortfarande kan bo kvar i området och hålla på med rennäring. I artikeln 

Turism har blivit en samisk näring i Samefolket nr. 12, 2001 framkommer 

att många är kluvna till tanken på turism. Det är inte alltid så lätt att bli 

accepterad bland andra samer för det man gör när man börjar med 

turistnäringen. Det finns både fördelar och nackdelar med turismen. ”Bland 

det positiva finns ökad sysselsättning, förbättrad självkänsla och ökad 

kunskap men bland det negativa kan vi kanske få störningar i rennäringen 

och en ’disneyfiering’ av kulturen”. 

 

 

Fundera över och diskutera 
 

 Beskriv för- och nackdelar med extensiv respektive intensiv renskötsel. 

Skulle det vara möjligt att bedriva intensiv renskötsel idag? 

 

 Repetera de åtta årstiderna och diskutera de olika arbetsmomenten inom 

renskötselåret. 

 

 Hur bör samisk turism vara utformad för att vara attraktiv hos turister 

utan att leda till ”disneyfiering”? 

 

 

Fördjupning 
 

Hugh Beach är en amerikansk antropolog som i mitten av 70-talet kom till 

Sverige och fick möjlighet att följa samerna i Tourpons sameby under deras 

renskötselår. Berättelsen är uppbyggd som en årskrönika, som börjar och 

slutar i juni med flyttningen till sommarvistet i Staloluokta. Beach varvar 

hela tiden med vardag och historia ur samernas liv samt berättelser och 

myter som han snappat upp. Boken har lite drag av ”romantisk pojkdröm” 

som författaren själv uttrycker det. Icke desto mindre är den mycket 

informerande och upplysande samt skriven med inlevelse och 

berättarteknik som gör den väldigt lättläst och spännande. 

 Vill du fördjupa dig i hur renskötseln har bedrivits och bedrivs i 

Sverige så har Nikolaus Kuhmunen nyligen kommit ut med en mycket 

informativ och detaljerad bok som särskilt vänder sig till de som är 

intresserade av eller på väg att bli engagerade i renskötselarbete. 

 Den norska sjösamiska traditionen har en gammal historia. Vill du 

veta mera om deras näringar, materiella kultur, historia och ursprung så kan 

du läsa om sjösamerna i Ørnulv Vorrens bok. Vidare skriver han även om 

östsamerna, d.v.s. skoltsamer och kolasamer, och hur deras näringar och 

kultur skiljer sig från övriga samer med tanke på påverkan från bl.a. ryskt 

och samojediskt håll. 
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 Robert Pettersson har nyligen kommit ut med en licentiatavhandling, 

Sami Tourism – Supply and Demand, som bygger på två studier. Den första 

artikeln studerar utbudet av turism kopplat till samer och samisk kultur 

medan den andra fokuserar på vad turisterna verkligen är intresserade av att 

köpa. Han påvisar ett glapp mellan utbudet och vad turisterna efterfrågar. 

Intressant läsning, särskilt för de som är intresserade av eller engagerade i 

samisk turismentreprenörsverksamhet.  

 

 

Beach, Hugh. 1988. Gäst hos samerna. Stockholm. 

Kuhmunen, Nikolaus. 2000. Renskötseln i Sverige förr och nu. SSR. Umeå. 

Pettersson, Robert. 2001. Sami Tourism – Supply and Demand. Two Essays  

 on Indigenous Peoples and Tourism in Sweden. ETOUR, Mitthög 

 skolan, Östersund. 

Vorren, Ørnulv & Manker, Ernst. 1981. Samekulturen. (S. 81-103, 119- 

 129). Tromsø. 
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B. Utveckling och förändring under 1900-talet 

 

Litteratur som använts till sektion B 
 

Amft, Andrea. 2000. Sápmi i förändringens tid – En studie av svenska  

 samers levnadsvillkor i 1900-talet ur ett genus- och  

 etnicitetsperspektiv. 213s. Umeå. 

http://www.sametinget .se 

Ruong, Israel. 1982. Samerna i historien och nutiden. (S. 196-208).  

 Stockholm. 

 

 

1900-talet har inneburit stora förändringar i det samiska samhället både vad 

beträffar kulturella, sociala, ekonomiska och teknologiska aspekter. Andrea 

Amft analyserar det samiska samhällets förändrade levnadsvillkor i 

svenska Sápmi under 1900-talet i sin avhandling Sápmi i förändringens tid. 

 Hennes undersökning bygger på intervjuer av samiska kvinnor och 

män i olika åldrar. De äldsta männen och kvinnorna har upplevt hur 

förhållandena i Sápmi tedde sig från början av seklet när de renskötande 

samerna ännu levde som rennomader med en ekonomi som byggde på 

självhushållning. Där renen utgjorde den främsta källan för mat och råvara 

och även användes som transportmedel. Samspelet mellan människan, 

renen och naturen kunde lätt rubbas i och med statsmakternas lagstiftning 

eller naturgivna förutsättningar som rovdjur, rensjukdomar eller 

betesförhållanden. Andrea Amft undersöker i sin avhandling hur dessa 

faktorer faktiskt under vissa perioder har påverkat samernas 

levnadsförhållanden. Övergången från självhushållning till 

penninghushållning tedde sig olika i olika delar av Sápmi.   

 Allteftersom infrastrukturen utvecklades och vägnätet expanderade 

började större uppköpare söka sig till slaktplatserna i Jämtland. Detta ledde 

till att samerna fick tillgång till stora mängder kontanter, en kommersiell 

marknad för renkött hade skapats, en process som började på 30-talet och 

accelererade under 40-talet, särskilt efter andra världskrigets 

köttransoneringar som inte gällde renkött.  

 I de nordliga områdena var det framförallt de exceptionellt dåliga 

vintrarna i mitten av 1930-talet som tvingade många att övergå till 

bofasthet. För att kunna försörja sina familjer och betala de löpande 

kostnaderna som bofasthet medförde innebar det att många samiska män 

fick börja förvärvsarbeta t.ex. vid järnvägen eller gruvan. 

 I och med utbyggnaden av infrastrukturen bröts samernas relativa 

isolering. Många insåg vikten av en bra utbildning för barnen, särskilt med 
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tanke på att inte alla kunde få plats i renskötseln. Därför var en av de 

viktigaste anledningarna till att de flyttade in till tätorterna att underlätta 

barnens skolgång. Andra anledningar var att barnen lättare skulle kunna 

umgås med jämnåriga, få högre levnadsstandard samt få tillgång till service 

och samhällstjänster. 

 Så länge självhushållning rådde bedrevs en renskötselform som var 

inriktad på det egna hushållets konsumtion av kött- och mjölkprodukter. 

Det var den intensiva formen av renskötsel med sträng bevakning av små 

hjordar och relativt tama djur som gick lätt att mjölka. Vid omställning till 

penninghushållning förändrades renskötseln till att främst producera kött 

till försäljning. För detta krävdes betydligt större renhjordar och en mer 

extensiv renskötsel blev nu den vanliga. Snöskotern, helikoptern, bilen och 

motorcykeln bidrog så småningom till en ökad rationalisering. Under 1990-

talet har renskötseln kommit in i en ny fas. Ökad expansion är utesluten 

p.g.a. begränsade betesmarker därför är situationen mycket pressad. En 

satsning på bättre effektivitet inom renskötselföretaget, d.v.s. på en bättre 

och mer genomtänkt planering av renskötselarbetet och en hårdare styrning 

av slaktuttaget, är möjligheten som ges i dag.  

 Andrea Amft har också analyserat renbeteslagstiftningens inverkan på 

sociala förhållanden inom renskötseln både ur ett genus- och ett 

etnicitetsperspektiv. Hon har tittat på hur lagstiftningen påverkade 

kvinnornas situation inom det samiska samhället och kommit fram till att 

samiska kvinnor i dubbelt avseende underordnades och marginaliserades 

genom svensk renbetes- och rennäringslagstiftning. Kvinnorna 

diskriminerades dels genom sin könstillhörighet och dels genom sin etniska 

tillhörighet. Hon har också tittat på genusarbetsdelningen i ett historiskt 

perspektiv och analyserat maktrelationerna mellan könen. 

Arbetsuppgifterna har varit definierade som typiskt manliga eller kvinnliga 

men om ett hushåll hamnade i genusobalans, d.v.s. det fanns för lite män 

eller kvinnor i hushållet, så förekom gränsöverskridanden där kvinnor 

utförde manliga arbeten och tvärtom. Nuförtiden är det allt vanligare att 

den gifta kvinnan förvärvsarbetar eftersom hon inte är lika oumbärlig inom 

renskötselhushållet. Mindre gränsöverskridande, särskilt från kvinnliga till 

manliga arbetsuppgifter, förekommer i dag. En följd av detta är att 

renskötselarbetet har genomgått en maskuliniseringsprocess och 

omvandlats till ett starkt manligt dominerat yrke. De samiska kvinnornas 

inflytande är också begränsat i samernas folkvalda organ. 

 Hur samerna organiserat sig i olika föreningar och organisationer ända 

sedan 1904 då den första sameföreningen, Vilhelmina – Åsele 

sameförening bildades, skriver Israel Ruong på s. 196-208 i boken 

Samerna i historien och nutiden. 

 1993 bildades sametinget som är en särskild statlig myndighet som 

huvudsakligen har till uppgift att bevaka frågor som rör samisk kultur. Nu 
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hade alltså även samerna i Sverige ett folkvalt organ som kunde 

representera deras intressen. I Norge och Finland hade man sedan många år 

tidigare förfogat över egna ting. Om hur sametinget fungerar och är 

uppbyggt kan ni läsa om på internet, http://www.sametinget.se. 

 

 

Fundera över och diskutera 

 
 Diskutera kvinnornas förändrade situation inom renskötseln det senaste 

seklet och vad den beror på enligt Amft. 

 

 Renskötseln i dag är hårt pressad och har svårt att expandera. Vad beror 

det på? Vad tror du renskötselföretagare i dag måste tänka på för att 

överleva? 

 

 

Fördjupning 

 
Olle Andersson har intervjuat gamla samer som berättat om sin vardag 

mestadels från första hälften av 1900-talet. De flesta forskare, journalister 

och fotografer kom till Sápmi på somrarna men var fanns de under den 

stränga kalla vintern?  Här får ni möta människor som upplevt en period av 

samiskt liv som aldrig mer återkommer men som genom boken skingrar en 

del av den okunskap som omger samisk vintervardag. 

 Ingrid Bergstrand har flera decenniers erfarenhet från människor och 

miljöer i Jåhkåkmåhkke med dess fjällvärld Ulldevis, Sarek och 

Badjelánnda. I hennes bok får vi en inblick i Pietar-Anu och Kati Spiks 

strävsamma liv från början av seklet och framåt. Hon beskriver även de 

goda och svåra renåren fram till 1984 samt de stora förändringarna som 

skedde när rennäringen började moderniseras m.m. En hel del praktiska 

beskrivningar om olika kåta-konstruktioner, bostädernas utveckling, 

sarvslakt, kalvmärkning och renskötselanläggningar inryms också i hennes 

beskrivning. 

 

 

Andersson, Olle. 2000. Den sista rajden – Samer berättar om livet förr.  

 Östersund. 

Bergstrand, Ingrid. 1985. Sirkkassamers land. Jokkmokk. 
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C. Förhållandet mellan samerna och staten/svenskarna 

 

Litteratur som använts till sektion C 
 

Lundmark, Lennart. 1998. Så länge vi har marker – Samerna och staten  

 under sexhundra år. (S. 18-32, 43-50, 59-104). Stockholm. 

Nilsson, Birgitta. 1998. Kulturkrockar eller samexistens? Tvister mellan  

 samer och nybyggare i Gällivare 1820-1845. Kulturkonfrontation i  

 Lappmarken – Sex essäer om mötet mellan samer och svenskar red.  

 Sköld, P och Kram, K. Umeå. 

Nordin, Åsa. 2002. Relationer i ett samiskt samhälle. en studie av 

skötesrensystemet i Gällivare socken under första hälften av 1900-talet. 

Avhandling Umeå. (finns även som elektronisk resurs). 

 

 

 

I Lennart Lundmarks bok Så länge vi har marker – Samerna och staten 

under sexhundra år beskrivs förhållandet mellan samerna och statsmakten i 

ett historiskt perspektiv. Statens lagar och förordningar går ofta hand i hand 

med de idéhistoriska tendenser och strömningar som förekommer både på 

ett nationellt och ett internationellt plan. Detta i sin tur påverkar även 

relationerna mellan grupper av människor. De kulturdarwinistiska 

strömningarna som började göra sig gällande i Sverige runt sekelskiftet 

påverkade t.ex. i allra högsta grad lagstiftningen som berörde samerna och 

deras relation med omgivningen. Lundmark menar att fram till 1700-talet 

behandlades samerna ganska väl av staten. I flera avseenden t.o.m. bättre 

än andra. Därefter började deras ställning att undermineras. De förlorade 

många rättigheter och villkoren för renskötseln blev allt sämre. De icke-

renskötande samerna berövades t.o.m. sin samiska identitet. 

 En av de tidigare historiska källorna angående kulturmöten i området 

är de som beskriver mötet mellan samer och birkarlar på 1300-talet. 

Birkarlarna var storbönder som hade sina gårdar längs nuvarande norr- och 

västerbottenskusten från Tornedalen ner till Umeå. Det var via birkarlarna 

som svenska kronan upprättade sina första kontakter med samerna, detta 

för att få hjälp med skatteindrivning. De hade också handelsprivilegier med 

samerna och varje birkarl hade ”sina” samer som han handlade med. 

Troligtvis växte en relation av ömsesidig nytta fram mellan dem eftersom 

de vid sidan av skatteindrivningen utvecklade en typ av handelsutbyte, där 

pälsverk, renkött och fisk byttes mot hampa, vadmal, metallföremål som 

knivar, yxor, kittlar och så småningom mjöl och smör etc. 
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 Skattetrycket i början av 1600-talet, i form av livsmedel, blev så 

småningom övermäktigt för samerna. Utarmningen ledde till att samerna 

som tidigare varit ett jakt- och fångstfolk med några tämjda vildrenar för 

husbehov, utökade dessa till stora flockar och övergick därmed helt till 

storskalig rennomadism. 

 Nästa kulturmöte, eller snarare kulturkonfrontation, väl förankrat i 

historiska källor är när svenska kronan etablerade gruvdrift i Lappmarken 

och samerna tvingades sköta transporterna för fraktandet av malmen mellan 

gruvan och kusten. Å andra sidan behövde de inte göra militärtjänsten eller 

gå ut i krig, som andra män i Sverige under den här tiden. Det gick dock 

inte att kombinera denna s.k. hålltjänst med renskötseln, vilket gjorde att en 

hel del samer flydde över till Norge eller ner till kusten i Sverige, där 

många blev tvungna att tigga för sitt uppehälle. Av kustbönderna upplevdes 

samerna som ett allt större besvär. Samerna tvingades med hårda metoder 

att återvända till sina hålltjänster. Lundmark menar dock att den hårda 

behandlingen snarare var ett uttryck för den ansvarige underbergmästarens 

personlighet än för statens politik gentemot samerna och att samerna för 

övrigt behandlades lagenligt. De som begick övervåld mot samer straffades 

på samma sätt som om det gällt svenskar. Faktum var dock att hålltjänsten 

var ett tvång. Detta medförde att landshövding Johan Graan, som själv hade 

samiska rötter, lade fram ett förslag till staten om att Lappmarken skulle 

koloniseras med nybyggare som kunde ta över transporttjänsten. Denna 

omsorg för samerna skulle visa sig få oförutsedda konsekvenser. 

 1673 utfärdades det första lappmarksplakatet där nybyggare erbjöds 

15 års skattefrihet. Johan Graans tanke var att samer och nybyggare skulle 

kunna bedriva sina näringar parallellt, eftersom de var så väsensskilda, utan 

att det behövde uppstå några konflikter. Intresset var dock lågt och det var 

ytterst få nybyggare som sökte sig till Lappmarken. 1695 och 1749 kom 

nya plakat och reglementen för att locka nybyggare men nu fanns flera 

inslag som syftade till att skydda samernas näringar. Dessutom påpekades 

att nybyggarna skulle ägna sig åt jordbruk i första hand. 

 Intresset att odla upp Lappmarken växte under mitten av 1700-talet 

och visioner om stora skördar efter fjällsluttningarna dominerade 

debatterna även om en och annan sansad inlaga också framkom. 

Generalmajor Christoffer Stobée, som genom sitt arbete med 

gränsregleringen i Lappmarkerna såg hur lite avkastning det blev av 

nybyggarens slit, ansåg i en riksdagsinlaga 1746 att samerna kunde utnyttja 

Lappmarken bättre till gagn för riket. Dessa försåg handeln med renskinn 

och bönder och borgare med renkött. Dessutom producerade de renfällar, 

stövlar, skor och handskar till regementena.  

 Nyttan och behovet av samernas produkter samt att de fortfarande var 

i majoritet i antal gjorde att de trots allt behandlades relativt väl under hela 

1700-talet och en bra bit in på 1800-talet av myndigheterna. Enligt en 
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undersökning gjord av Birgitta Nilsson Kulturkrockar eller samexistens? 

Tvister mellan samer och nybyggare i Gällivare 1820 – 1845 framkommer 

att det även rådde en relativt konfliktfri situation i Gällivaretrakten 1820-

1845 mellan nybyggare och samer. Hon har studerat tvistemål under den 

aktuella tiden parallellt med befolkningsutvecklingen i området. Från att 

kolonisationen från början hade ett ganska långsamt förlopp ökade den 

kraftigt under mitten av 1800-talet. Nilsson visar i en tabell på s. 76 att 

samerna från ca. 1825 började bli färre i förhållande till övrig befolkning. 

Tingsnämndernas sammansättning hade fram till dess på många ställen i 

Lappmarken haft en majoritet av samer vilket var av stor vikt för att deras 

intressen skulle tillvaratas. I och med att befolkningen (nybyggarna) ökade 

i området så ökade även antalet ärenden. De flesta ärenden rörde ändå 

tvistemål nybyggare emellan.  

 De vanligaste tvistemålen mellan nybyggare och fjällsamer var, enligt 

Birgitta Nilssons undersökning, konflikter som rörde renbetesområden. 

Beträffande skogssamerna var det konflikter angående fiskevatten som var 

vanligast. Konflikterna kunde t.ex. gälla att fjällsamernas renar, när de 

begav sig till skogslandet på vintern, trampade ner och åt upp höet som 

nybyggare hässjat och slagit på myrar. Nybyggarna behövde 

vattenregleringar för att vidga slåtterängarna, vilket kunde skada samernas 

fiskevatten. Andra mer sällsynta tvister kunde gälla slagsmål och 

pengaskulder. Tvister angående ersättning för utlovade renar samt 

renskötsel tydde även på att det fanns en vilja att hjälpa varandra men att 

det i vissa fall gick snett. Det kanske inte alltid fanns ekonomiska 

möjligheter att betala tillbaka en skuld eller för nybyggarna att ersätta för 

skötsel av renar som de inhyste hos samerna. I ungefär lika många av fallen 

var samer respektive nybyggare käranden.  

 Samernas ställning försämras dock drastiskt under 1800-talet i takt 

med att nybyggarna ökar i antal. Samerna börjar nu utgöra en allt mindre 

andel av befolkningen i övre Norrland samt jämtland-Härjedalen. 

Dessutom minskar rennäringens samhällsekonomiska betydelse samtidigt 

som andra näringar utvecklas. Samernas rätt till land och vatten börjar tas 

ifrån dem i samband med avvittringen av skogsmark (som samerna 

nyttjade) till nybyggarna som ekonomisk hjälp. Det skedde på 1820-talet i 

Jämtland-Härjedalen samt på 1870-talet i Lappland. Samernas 

lappskatteland eller lappskattefjäll, som de fick beteckningen i Jämtland-

Härjedalen, hade tidigare kunnat ärvas, skänkas bort, förpantas, arrenderas 

ut och överlåtas till andra precis som annan enskild egendom. Dessutom 

hade inrymningar (ett skriftligt bevis på besittningsrätt) samt fastebrev (en 

typ av lagfartsbevis) beviljats på skattelanden. I slutet av 1860-talet blev 

rätten till skattefjällen kraftigt inskränkt, dessutom avskaffades samernas 

rätt till skattelanden genom att man slutade utfärda inrymningsbrev. Allt 
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detta ledde till att samerna trängdes undan och så småningom började 

betraktas som ett socialt problem.  

 På lokal nivå var det dock inte alltid konflikter som rådde mellan de 

olika befolkningsgrupperna. Relationerna varierade beroende på område 

och tid. I många fall hade man ömsesidig nytta och glädje av varandra. 

Samarbetet mellan samer och nybyggare vad beträffar det s.k. 

skötesrensystemet i Gällivareområdet, och vad det betydde i förhållandet 

mellan samer och nybyggare i Norrbotten under slutet av 1800- och början 

av 1900-talet, har forskaren Åsa Nordin skrivit om i sin avhandling 

Relationer i ett samiskt samhälle. en studie av skötesrensystemet i 

Gällivare socken under första hälften av 1900-talet. 

 Mot slutet av 1800-talet började rasistiska och kulturdarwinistiska 

idéer om underlägsna kulturer att spridas runt om i Europa främst från 

England och Tyskland. Genom att påstå att ”infödingarna” tillhörde 

mindervärdiga raser så motiverades och ursäktades européernas alltmer 

omfattande kolonisation av urbefolkningars områden runt om i världen. 

Dessa idéer började i allt högre grad även påverka den svenska statens syn 

på samerna. Det ledde till att staten började driva en segregationspolitik 

mot de renskötande samerna som gick ut på att de skulle isoleras från övrig 

befolkning för att inte bli ”förvekligade” av alltför intensiv kontakt med 

”civilisationen”. Den s.k. ”lapp-skall-vara-lapp” perioden var ett faktum. 

Idéerna påverkade framförallt skolbarnens situation eftersom det ansågs 

farligt ”att låta lappbarnen bo i varma och väl ombonade rum, ligga i 

ordentliga sängar och äta svensk mat” samt att ”dricka mjölk…äta med 

kniv och gaffel på riktiga tallrikar” m.m. De kunde bli bortklemade och 

dras från nomadlivet. Speciella s.k. hushållskåtor iordningställdes för 

fjällsamernas barn, övriga samer skulle dock assimileras in i den svenska 

befolkningen eftersom de inte ansågs som ”riktiga” samer. I dragiga kåtor 

skulle 15 barn och läraren bo. Undervisning skulle bedrivas, mat skulle 

lagas och kläder torkas på samma yta. Först under 1940-talet kom nya fasta 

nomadskolor och efter andra världskriget var allt tal om kulturdarwinism 

och segregationspolitik som bortblåst.  

 Dock kvarstår än i dag intressekonflikter mellan rennäringen och 

andra näringar som t.ex. jordbruk och skogsbruk, vilket är en bidragande 

faktor till sprickor mellan befolkningsgrupperna. 

 

 

Fundera över och diskutera 
 

 Vad är din uppfattning om statens avsikter med den s.k. ”lapp-skall-vara-

lapp” politiken? Trodde staten verkligen att de gjorde samerna en 

välmening och i så fall på vilket sätt? Vad kunde staten tjäna på detta? Går 

det att isolera och konservera en kultur?  
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 Lappskattelanden hade fasta gränsindelningar, de kunde nyttjas, ärvas 

pantas, arrenderas och överlåtas dessutom betalades skatt för dem. Samerna 

själva, vissa lappfogdar, samevänliga politiker och andra människor ansåg 

att skattelandet var detsamma för ”lappen” som hemmanet för bonden före 

1886 års renbeteslag när de slutligen förlorade rätten till dem. Vad tror du 

att det beror på att rätten till dessa landområden så enkelt och så definitivt 

kunde tas ifrån samerna och hur påverkade det dem?  

 

 Förhållandet mellan samerna och staten respektive samerna och den 

svenska befolkningen har varierat genom historien. Vad är det som har 

påverkat relationerna? hur verkar tendenserna vara idag?  
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3 Den rättsliga ställningen 

Det här temat behandlar samernas rättsliga ställning i samhället. Finns det 

speciella rättigheter som gäller för urbefolkningar? I sektion A diskuteras 

ILO-konventionen nr. 169. Sektion B behandlar rennäringslagstiftningen. 

Här tittar vi även på samebyn som administrativ enhet samt jakt- och 

fiskerättigheter m.m. Under sektion C får du lära dig om lagstiftningen 

kring undervisning och språk.  

 

 

A. Ursprungsfolkens rättigheter diskuterade utifrån ILO-

konventionen nr 169. 

 

Litteratur som använts till sektion A 
 

SOU 1999:25. Samerna – ett ursprungsfolk i Sverige. Frågan om Sveriges  

 anslutning till ILO:s konvention nr 169. Betänkande av utredningen 

 om ILO:s konvention nr 169. Stockholm. 

 

 

 

De senaste årtiondena har ursprungsfolk runt om i världen fått allt starkare 

stöd internationellt. Bl.a. har FN förklarat perioden 1995-2005 för 

urbefolkningarnas internationella årtionde. ILO är en av FN:s fackorgan 

med uppgift att bevaka frågor om arbetsvillkor, diskriminering m.m. Inom 

ramen för uppgiften ingår även att bevaka ursprungsfolkens arbets- och 

levnadsvillkor.  

 Ursprungsfolk definieras i detta sammanhang som folk som bodde i 

landet vid tiden för fastställandet av nuvarande stadsgränser och som helt 

eller delvis har behållit sina sociala, ekonomiska, kulturella och politiska 

institutioner. Det beror alltså inte på att dessa folk historiskt bott i ett visst 

område längre än andra utan det är viktigare att deras sociala och kulturella 

situation är speciell. Ett av de grundläggande kriterierna för att 

konventionen ska tillämpas är att de folk som berörs själva identifierar sig 

som ursprungsfolk. Samerna är ett ursprungsfolk i Sverige, de identifierar 

sig själva som sådana och levde i det som nu är norra Sverige innan landet 

fick sina statsgränser. Riksdagen har också bekräftat samernas ställning 

som ursprungsfolk. 
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 Bakgrunden till ILO konventionen 169 är en tidigare konvention 

rörande ursprungsfolk och stamfolk, nr 107 från 1957. Den hade som 

målsättning att motverka diskriminering och att integrera ursprungsfolken 

med majoritetsbefolkningen. Den konventionen präglades dock av en viss 

förmyndarattityd där bestämmelserna om integration och assimilation 

förutsatte att folken efterhand skulle försvinna som egna etniska och 

kulturella grupper. Beslut rörande folken fattades av regeringarna, någon 

medverkan från ursprungsfolken själva förutsattes inte i den gamla 

konventionen.  

 ILO:s konvention nr. 169 däremot innehåller ett antal bestämmelser 

och åtaganden till skydd för ursprungsfolken. Regeringarna i de länder som 

ratificerar konventionen ska se till att ursprungsfolks rättigheter skyddas 

och att deras integritet respekteras genom att särskilda åtgärder vidtas för 

att skydda institutioner, egendom, mark, kultur och miljö. Deras livsstil 

skall bevaras och de skall själva vara med och fatta beslut om frågor som 

rör dem. Det innebär dock inte att de skall fråntas möjlighet till förändring 

och förnyelse men det är de själva som skall välja ifall de vill förändra sin 

livsstil och i vilken utsträckning och på vilket sätt detta skall ske. De skall 

också själva besluta om de vill integreras med den övriga befolkningen 

eller inte.  

 Konventionen trädde i kraft 1991 och hittills har 14 länder anslutit sig 

däribland Norge och Danmark. Sverige har ännu inte ratificerat 

konventionen. Regeringen anser det dock önskvärt att Sverige kan tillträda 

en konvention som de själva varit med om att utarbeta och som fyller en 

viktig funktion för skyddet av ursprungsfolkens fri- och rättigheter. Därför 

tillsattes en utredare, Sven Heurgren 1997, som fick i uppdrag att utreda 

om Sverige kan ratificera den aktuella konventionen samt om vilka 

lagstiftnings- och andra åtgärder som i sådant fall är nödvändiga för att 

Sverige skall kunna efterleva bestämmelserna.  

 Resultatet av utredningen presenteras i SOU 1999:25: Samerna - ett 

ursprungsfolk i Sverige: Frågan om Sveriges anslutning till ILO:s 

konvention nr 169. I detta betänkande går Heurgren igenom artikel för 

artikel vad konventionen innebär och kommenterar och bedömer huruvida 

den svenska regeringen uppfyller kraven i konventionen eller inte. På de 

allra flesta punkterna har utredaren gjort bedömningen att Sverige uppfyller 

kraven för en ratificering. Det största hindret till en anslutning är dock att 

Sverige inte har kunnat uppfylla förpliktelserna i artikel 14. Den artikeln 

innebär att ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt till den mark 

som de traditionellt bebor erkänns och att åtgärder vidtas för att skydda 

deras rätt att nyttja mark som inte uteslutande bebos av dem. Heurgren 

menar här att även om konventionen använder uttryck som "äganderätt" 

och "besittningsrätt" så är det klart att det inte nödvändigtvis måste vara 

fråga om formell äganderätt till marken. Dock förutsätter konventionen att 
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markrättigheterna når upp till en viss miniminivå vilket innebär en starkt 

skyddad rätt till nyttjande och besittning av marken. De markrättigheter 

som samerna har i dag når enligt utredaren inte upp till miniminivån, 

eftersom de måste tåla ett betydande intrång i renskötselrätten. Därför 

måste renskötselrätten få ett skydd som motsvarar vad som gäller för andra 

bruksrätter till mark.  

 Konventionen ställer också krav på att staterna skall erkänna 

ursprungsfolkens nyttjanderätt av mark som de traditionellt brukat 

tillsammans med andra. Enligt Heurgren skulle det i samernas fall röra sig 

främst om de s.k. vinterbetesmarkerna i de kustnära områdena där också 

andra nyttjat marken för t.ex. skogsbruk och jordbruk.  

 Andra områden som konventionen ställer krav på är att 

ursprungsfolken skall ha en reell möjlighet till att få sina anspråk på mark 

rättsligt prövade liksom möjlighet till inflytande över användningen, 

förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar när det berör dem. Ett 

annat område som konventionen berör är hälso- och sjukvården som skall 

vara organiserad utifrån ursprungsfolkens behov och i samråd med dessa. 

 Heurgren har kommit i kontakt med argument både för och emot en 

ratificering av konventionen. Han menar att det finns flera skäl för en 

anslutning, bl.a. regeringens önskan att ratificera en konvention som är 

angelägen för ursprungsfolken. Sverige har en lång tradition att engagera 

sig för svaga och eftersatta grupper och har anslutit sig till andra 

konventioner till skydd för minoritetsgrupper. Internationellt sett har även 

respekten för ursprungsfolkens levnadssätt blivit större och därför bör även 

samerna få möjlighet till vidareutveckling inom ramen för sin egen kultur. 

Samerna själva förordar en ratificering.  

 Argumenten mot en anslutning grundar sig på den konfliktfyllda 

situationen som råder vad gäller markanvändningen inom 

renskötselområdet. En klar majoritet av markägarna, kommunala 

företrädarna samt de statliga myndigheterna som berörs av dessa frågor 

inom renskötselområdet är tveksamma till en anslutning av konventionen 

om den stärker samernas markrättigheter. 

 

 

Fundera över och diskutera 

 
 I kapitel 17 (s. 251-259) diskuterar Heurgren tillvägagångssättet vid en 

svensk anslutning. Vilka två huvudlinjer menar Heurgren att det finns 

för hur en svensk anslutning kan gå till väga? Vilken linje förordar han? 

Diskutera vilken linje ni tycker verkar vara bäst.  

 

 Här framkommer det att det är de oklara ägarförhållandena till mark 

som orsakat de flesta konflikterna mellan samerna och markägarna och 
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är det största hindret till en ratificering. Upprinnelsen till dessa 

förhållanden ligger långt tillbaka i tiden, menar han, eftersom staten från 

1700- till långt in på 1900-talet aktivt uppmuntrat till uppodling av 

områden där samerna under lång tid ensamma brukat marken för 

renskötsel, jakt och fiske. Vad menar Heurgren att Sverige bör vidta för 

åtgärder för att klargöra dessa förhållanden? Vilka övriga åtgärder 

föreslår han att bör vidtas innan en ratificering kan bli aktuell? 
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B. Rennäringslagstiftningen 

 

Litteratur som använts till sektion B 
 

Amft, Andrea. 2000. Sápmi i förändringens tid - En studie av svenska sa 

 mers levnadsvillkor under 1900-talet ur ett genus- och etnicitetsper 

 spektiv. (S. 67-119). Umeå. 

Dahlström, Jan Håkan. 1979. Samebyn av Lars Pissa i Samebyn – Bilder  

 från Sörkaitum (s. 15-17). Helsingborg. 

Gustavsson, Knut. 1989. Rennäringen - En presentation för skogsfolk (s.  

 16-21, 90-95). Jönköping. 

 

 

 

Det är inte var som helst och av vem som helst som renskötsel får bedrivas 

i Sverige. I rennäringen – en presentation för skogsfolk redogör Knut 

Gustavsson för de bestämmelser som är förknippade med renskötseln. 

Boken som skrevs 1989 innefattar dock inte de senaste uppgifterna 

angående rennäringslagen. I Andrea Amfts avhandling Sápmi i 

förändringens tid - En studie av svenska samers levnadsvillkor under 1900-

talet ur ett genus- och etnicitetsperspektiv från 2000 finns de senaste 

reviderade uppgifterna från 1993 angående rennäringslagstiftningen.  

 Områdena för renskötsel är dels åretruntmarker, där renskötsel får 

bedrivas året om, vilka är belägna i huvudsak ovanför odlingsgränserna. 

Dels vinterbetesmarker där renskötsel får bedrivas endast under tiden 1 

oktober - 30 april. Dessa är belägna nedanför odlingsgränserna i övriga 

delar av lappmarkerna samt i de områden utanför lappmarkerna och 

renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året, de s.k. 

sedvanerättsmarkerna. I revideringen av rennäringslagen 1993 fastställdes 

att samerna som folkgrupp genom urminnes hävd bär på renskötselrätt och 

dess birättigheter. Detta gäller alla samer även de i Norge, Finland och 

Ryssland. Lagen är dock dubbelbottnad. För att utöva rätten krävs 

nämligen medlemskap i sameby vilket de allra flesta inte har. 

Begränsningen är fastställd med tanke på tillgången på bete vilket styr 

renantalet. 

 Renskötselrätt har alltså alla samer fr.o.m. 1993 men för att utöva den 

rätten är medlemskap i en sameby nödvändigt. Samebyarna själva avgör 

om nya medlemmar skall tas in eller inte. P.g.a. konkurrensen om renbetet 

sker detta väldigt sällan. En sameby är inte en by i dess vanliga bemärkelse 

utan en administrativ enhet där verksamheten regleras av rennäringslagen. 

Den kan närmast beskrivas som en ekonomisk samfällighet för de 
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renskötande samerna inom samebyns betesområde. Samebyarnas områden 

är långsmala i väst-östlig riktning och utgörs av renarnas betesområde från 

fjäll mot kust (Fig. 2). Medlem av sameby är, enligt modifiering 1993: 

 

1. same som deltar i renskötseln inom byns betesområde, 

2. same som har deltagit i renskötseln inom byns betesområde och haft 

detta som stadigvarande yrke och inte övergått till annat huvudsakligt 

förvärvsarbete, 

3. den som är make eller hemmavarande barn till medlem som avses under 

1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden 

sådan medlem. 

 

I artikeln Samebyn av Lars Pittsa förklarar han vad en sameby är för något, 

om de medlemmar som finns i samebyn samt vad ett medlemskap innebär. 

Förutom rätten att utöva renskötsel så innebär ett medlemskap i en sameby 

även en del andra rättigheter som t.ex. jakt- och fiskerätt. 

 Koncessionsrenskötsel innebär att inom vissa områden i Kalix och 

Torne älvdalar (se Fig. 2) bedrivs en viss typ av renskötsel där de 

renskötande samerna har koncession, tillstånd, att ta emot skötesrenar från 

personer bosatta i området och som där äger eller brukar jordbruksfastighet. 

De behöver alltså inte, i dessa koncessionsområden, vara samer.  

 Sedan renbeteslagen trädde i kraft 1886 har staten reglerat renskötseln 

i Sverige. Tanken bakom lagen 1886 sades vara att skydda ett utdöende 

folk och deras intressen. Eftersom kolonisationen brett ut sig och trängt 

undan samerna alltmer var man tvungen att definiera och fastställa de 

renskötande samernas rättigheter och skyldigheter gentemot den bofasta 

befolkningen. I denna lag indelades för första gången samerna i en 

renskötande och en icke renskötande kategori, där rättigheter och 

privilegier såsom renskötsel, jakt och fiske, rätt till skogstäkt m.m. 

tilldelades de renskötande samerna. De icke-renskötande samerna var 

exkluderade dessa rättigheter men eftersom det var fritt för dem att ta upp 

renskötseln kunde de också komma i åtnjutande av rättigheterna. Inga 

försök gjordes att fastställa vem som var same eftersom det ansågs 

självklart; språk, härstamning och kulturella mönster var så tydliga och 

avgränsande. I 1886 års renbeteslag förlorade samerna slutgiltigt sina 

skatteland som gått i arv från far till son och som de hade skattat för. Inte 

heller renbetesrätten taxerades. I och med att de inte skattade hade de inte 

heller rösträtt och kunde därmed inte påverka politiken. De delades in i 

lappbyar där renskötseln skulle bedrivas men där betesmarken var statens 

egendom. För att övervaka samerna inrättades ett system med statliga 

lappfogdar, de sattes med andra ord under förmyndare. Renbeteslagen var i 

sig ett uttryck för en patriarkalisk syn, där samerna ansågs som barn, ej 

myndiga att sköta sin egen näring.  
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 1928-års renbeteslag: Eftersom denna lag innebar att endast en liten 

grupp samer blev renskötselberättigade klövs nu gruppen upp i flera under-

grupper. Renskötselberättigade blev nu endast de samer som sedan tidigare 

var renskötare och dessutom var medlemmar i lappbyn; alla övriga ålades 

med ’renskötselförbud’. Förutom åtskillnad mellan renskötande och icke-

renskötande samer samt mellan lappby- och icke lappbymedlemmar, så 

delades den renskötande gruppen dessutom mellan skogssamer och 

fjällsamer med olika lagstiftning, där fjällsamerna prioriterades. I den nya 

lagen fråntogs samiska kvinnor som gifte sig med icke-renskötande män, 

sin renskötselrätt. Detta gällde inte samiska män som gifte sig med icke-

renskötselberättigade kvinnor. I lagen definierades även vem som avsågs 

som same. Enligt lagen var det den som ägde rätten till renskötsel. I lagen 

fanns även en klausul om tvångsslakt av renar om betet var hotat eller 

annat. Klausulen användes 1931 i Arjeplogstrakten då trängsel på markerna 

var stor efter statens tvångsförflyttning av Karesuandosamer. I denna lag 

framkommer maktförhållandet mellan staten och samerna alldeles tydligt 

samt det kulturdarwinistiska tänkandet i kulturstadier där vissa grupper är 

hierarkiskt överordnade andra. Andrea Amft talar i sin avhandling om 

”tolkningsföreträde”, varvid hon menar att staten som den överordnade 

makten ansåg sig ha rätt att legitimera och definiera olika företeelser, t.ex. 

vem som är same och vem som är renskötselberättigad m.m. Som framgår 

av lagen ansåg sig staten även ha rätt att över- respektive underordna 

samiska män och kvinnor. 

 1971 kom en ny rennäringslag som innebar ett marknadsekonomiskt 

och rationellt förhållande till rennäringen. Målet var att skapa så effektiva 

och rationella renföretag som möjligt. Med hjälp av bl.a. avgångsvederlag 

strävade staten efter mindre antal renskötare och större renföretag. Högre 

grad av mekanisering rekommenderades för att öka avkastningen. 

Lappväsendet upphörde och samebyarna fick en helt ny självstyrande roll. 

Renskötselberättigade var fortfarande de som var samer vars föregående 

generation varit aktiva inom renskötseln. För att utöva rätten var man 

tvungen att vara samebymedlem. Kvinnorna jämställdes med männen vad 

beträffar renskötselrätten. De renskötselberättigade kvinnorna som gifte sig 

med icke-renskötselberättigade män fick behålla rättigheten samt att den 

andre parten också förvärvade rätten. 

 1993-års revidering av rennäringslagen lagfäster att samerna som 

folkgrupp genom urminnes hävd bär på renskötselrätt och dess 

birättigheter. Detta gäller alla samer även de i Norge, Finland och 

Ryssland. Revideringen av rennäringslagen, till att ge alla samer 

renskötselrätt, kan ses som en upprättelse för icke-renskötande samiska 

grupper och ett erkännande av deras etniska grupptillhörighet. Det är dock 

en dubbelbottnad bild eftersom medlemskap i sameby krävs för att utöva 

renskötselrätten.  
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Fundera över och diskutera 

 
 I en historisk tillbakablick kan man se att innehållet i renbeteslagarna styrs 

av politiska förändringar i det svenska samhället. Diskutera vilka ”vindar 

som blåste” vad beträffar rasism, jämlikhet, rationalisering etc. under de 

respektive rennäringslagarnas tillkomst och hur detta avspeglas i lagarnas 

utformning.
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C. Lagstiftningen kring undervisning och språk 

 

Litteratur som använts till sektion C 
 

Svonni, Mikael. 1996. Skolor och språkundervisning för en inhemsk mino 

 ritet – samerna. Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och mino 

 ritetsundervisning i Sverige. Red. Hyltenstam, K. Lund. 

 

 

 

Den första undervisningen av samiska barn gavs redan på 1600-talet. Det 

huvudsakliga syftet med undervisningen de följande trehundra åren var att 

kristna samerna. Det var dock inte lätt för statsmakterna att lyckas med sin 

avsikt. Mikael Svonni skriver i Skolor och språkundervisning för en 

inhemsk minoritet – samerna att det ofta gällde att överbrygga 

språksvårigheterna, eftersom prästerna inte kunde samiska. Ibland försökte 

man lära prästerna samiska och ibland utbildades samer till präster. 

Samerna själva hade dock inget inflytande över åtgärderna och formen för 

undervisningen växlade under årens lopp. 

 Artikeln ger en historisk tillbakablick på samernas situation i 

undervisningen från början av 1600-talet fram till i dag. Från början togs 

samiska barn och ungdomar med tvång från sina föräldrar till 

prästutbildningen i Uppsala. Tanken var att de skulle återvända som präster 

till Lappmarken. De omänskliga metoderna gjorde dock att många av 

barnen rymde efter vägen. Inget tyder på att någon av dem skulle ha blivit 

präst och myndigheterna fick snart ge upp den metoden. Undervisningen 

kom senare att koncentreras till Lappmarken men syftet var detsamma – att 

förbereda de samiska barnen för vidareutbildning till präster i Uppsala för 

att underlätta kristnandet av samerna. 

 År 1619 kom de första läroböckerna ut på samiska – en ABC bok och 

en kyrkohandbok översatta av kyrkoherden i Piteå, Nicolaus Andreæ. De 

var dock språkligt så dåliga att de inte gick att använda. 1632 startade den 

första skolan i Lappmarken med hjälp av medel insamlade av riksrådet 

Johan Skytte. Den kom senare att kallas Skytteanska lappskolan och under 

två hundra år kom skolan att ge den första undervisningen åt blivande 

präster. 1723 kom nya direktiv för att förbättra undervisningen i 

Lappmarken och så småningom inrättades lappskolor i Åsele, Jokkmokk, 

Arjeplog, Jukkasjärvi, Föllinge i Jämtland samt Gällivare. Eleverna 

inackorderades på skolan och undervisades i två år för att bli s.k. kateketer. 

Dessa bodde i en samisk familj och följde med på flyttningen och gav 

undervisning åt familjens barn. Efterhand drogs lappskolorna in eftersom 
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de inte längre fungerade tillfredsställande och ersattes av 

kateketundervisning. I mitten av 1800-talet blev återigen de s.k. 

lappskolorna aktuella. Nu skulle inte enbart kristendomsundervisning ges 

utan även historia och geografi samt matematik och läsning. 

 När vi närmar oss sekelskiftet i slutet av 1800-talet försvann kravet på 

att skolmästaren skulle vara präst. Nu skulle skolmästaren ha genomgått 

folkskollärarseminarium. Reglementet för Lappmarkens ecklesiastikverk 

1896 innebar att lappskoleväsendet närmade sig den allmänna 

folkskolestadgan. Nu förekom också ett flertal olika skolformer för de 

samiska barnen; lappfolkskolor, kateketskolor, missionsskolor med internat 

och s.k. vinterkurser samt allmänna folkskolor. Det fastställdes nu också att 

undervisningen skulle ske på svenska. 

 Tendensen från 1896 års reglemente att försöka samordna 

lappskolorna med folkskolorna ändrades drastiskt vid nomadskolereformen 

1913. Reformen innebar en segregation av fjällsamer och övriga samer, där 

fjällsamernas särart skulle bevaras medan övriga samer skulle assimileras. 

Det innebar att barn till nomadiserande samer skulle erhålla särskild form 

av undervisning, dels i vandrande, dels i fasta nomadskolor. Syftet var att 

dessa barn inte skulle avvänjas från nomadlivet. Detta enligt den s.k. "lapp-

skall-vara-lapp" perioden som inleddes i början av seklet. Det var en politik 

som gick ut på att isolera och hindra samerna från kontakter med allt som 

kunde dra dem från fjällrenskötseln eftersom de inte ansågs äga de 

egenskaper som krävdes för att leva på ett "högre kulturstadium". Allt i 

enlighet med de kulturdarwinistiska strömningarna som nu började göra sig 

gällande. Trots detta togs inget beslut 1913 angående samiska språkets 

ställning i undervisningen för nomadskolorna men myndigheterna var 

kluvna i språkfrågan. Senare, 1925 och 1938, bestämdes dock att 

undervisningen skulle bedrivas på svenska. 1939 uttalade riksdagen att 

undervisningen för nomadskolans barn skulle vara likvärdig med den som 

den bofasta befolkningen erhöll. 

 Undervisning i samiska språket förekom överhuvudtaget inte under 

första hälften av 1900-talet. På grundval av 1957 års nomadskoleutredning 

beslutade riksdagen 1962 om vissa förändringar rörande nomadskolan, bl.a. 

utökades skolplikten till nio år. Först i en komplettering till Lgr 69 

fastställdes att undervisning i samiska språket skulle vara obligatorisk för 

de samiska barnen vid nomadskolorna (sameskolorna). Även övrig 

undervisning skulle anpassas till undervisningen i samiska och samisk 

kultur.  

 Sedan 1980 leds verksamheten vid sameskolorna av en särskild 

skolstyrelse, Sameskolstyrelsen. Under 1990-talet har målsättningarna 

ytterligare skärpts vad beträffar språkundervisningen. I Lpo 94 ansvarar 

sameskolan för att varje elev efter genomgången sameskola är förtrogen 

med det samiska kulturarvet samt kan tala, läsa och skriva på samiska. 
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Sameskolor från årskurs 1-6 finns nu i Karesuando, Lannavaara, Kiruna, 

Gällivare, Jokkmokk och Tärnaby. Hemspråksundervisning i ämnet 

samiska infördes också i grundskolor och gymnasieskolor efter 

riksdagsbeslutet om hemspråksundervisning 1975. Oklarheter om vilka 

som var berättigade till detta rådde från början, men sedan samiskan, 

tornedalsfinskan och zigenskan undantogs från definitionen att språket 

skulle vara "ett dagligt umgängesspråk i hemmet" så har antalet elever i 

både grundskolan och gymnasiet som läser samiska stadigt ökat. 

  

 

Fundera över och diskutera 

 
 Diskutera utifrån Svonnis artikel vilken roll nomadskolan efter 1913 års 

reform har haft för samernas språkbevarande och språkbyte? Vilka är 

skillnaderna mellan syd-, lule- respektive de nordsamiska områdena i 

denna fråga? Vilka andra faktorer kan ha spelat in för att förändra 

språkanvändningen? 

 

 

Fördjupning 

 
Om du vill fördjupa dig mer i lagstiftningen angående undervisning och 

språk under 1900-talet så kan ni läsa en annan av Mikael Svonnis artiklar. 

Här gör han en historisk genomgång av undervisningen för samernas barn 

och analyserar de ideologiska och politiska målsättningarna som legat till 

grund för verksamheten. Han tittar också på samernas eget inflytande över 

sameundervisningen. 1900-talet delas in i fem tidsperioder som var och en 

representerar olika faser i utvecklingen. Samiska språkets roll i 

undervisningen undersöks också i artikeln. 

 

 

Svonni, Mikael. 1999. Det tveeggade skolsystemet - En studie av samebar- 

 nens undervisning i Sverige under 1900-talet.  
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4 Slöjd, musik och litteratur 

Under sektion A berörs den samiska slöjden och dess historia från 

bruksföremål till konst. Du får också en inblick i de olika områdenas 

dräktskick. Under sektion B berättas om jojken och dess 

användningsområden och funktioner genom tiderna. I sektion C får du 

lära dig lite om samiska författare och deras litteratur.  

 

 

A. Slöjden från bruksföremål till konst 

 

 

Litteratur som använts till sektion A 
 

Fjellström, Phebe. 1985. Samernas samhälle i tradition och nutid.  S. 311- 

 347, 448-480. Stockholm. 

Jannok-Porsbo, Susanna. 1988. Samiskt dräktskick i Gällivare, Jukkasjär- 

 vi och Karesuando socknar. (Skrifter från Ájtte 1). Jokkmokk. 79s.  

Sameland i förvandling. 1986. Kapitel 3. Slöjd. (S. 99-103). Studieförbun- 

 det vuxenskolan 1986. Umeå. 

Svensson, Tom G. 1978. Kontinuitet och förändring inom samisk rotslöjd.  

 Kultur på karrig jord – Festskrift Til Asbjørn Nesheim. Oslo. 

 

 

 

Duodji är det samiska ordet för skapande av samiskt hantverk och 

konsthantverk. Duodji är tillverkning av kläder, husgeråd, redskap, 

transportdon och prydnadsföremål framställda av råmaterial från naturen. 

Slöjden speglar därför de naturgeografiska och ekonomiska betingelserna 

i området och får därmed starka lokala traditioner. Duodji förmedlar med 

andra ord delar av det samiska kulturarvet.  

 Förr var slöjden nödvändig för att man skulle överleva. Alla 

bruksföremål och kläder tillverkades i hemmet. Männen tillverkade båtar, 

ackjor, skidor och husgeråd i trä och horn. Kvinnorna sydde kläder och 

skor, gjorde tenntrådsbroderier och utsmyckningar samt rotslöjd och annat 

som behövdes i hushållet. I kapitlet om slöjd ur ”Sameland i förvandling” 

berättar Anna Andersson från Ammarnäs om hur det gick till när man förr 

fick lära sig slöjda. I dag försörjer sig många samer helt eller delvis 

genom tillverkning och försäljning av vackra samiska slöjdalster och man 
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lär sig ofta att slöjda genom särskilda program på bl.a. samiska 

folkhögskolor. 

 I artikeln Kontinuitet och förändring inom samisk rotslöjd beskriver 

Tom G. Svensson sameslöjdens förändrade betydelse sedan mitten av 

1900-talet. Som exempel har han studerat hur rotslöjden utövats i en 

familjegrupp, en mor och hennes två döttrar. Genom familjen har han 

studerat förändringsprocessen för sameslöjden, från nödvändigt hantverk 

för tillverkning av bruksföremål för hemmet, under en epok av 

rennomadism, till hantverk speciellt tillverkat för avsalu. Slutligen 

beskriver han utvecklingen av rotslöjden till ett mer raffinerat 

konsthantverk som etnisk gränsmarkör mot övriga samhället samt som 

etnisk identitetsmarkör för den samiska kulturen. För att uppnå detta sista 

mål menar han att det är nödvändigt att kombinera en kontinuitet av 

traditionella former och tekniker i slöjden med nya idéer som fyller 

moderna behov, vilket också de aktiva rotbindarna lyckats med enligt 

Svensson. 

 Begreppet ”duodji” inbegriper som sagt även tillverkning av 

samernas traditionella dräkter. Till den samiska dräkten hör pälsar, koltar, 

byxor och benholkar, skor och mössor, oväderskragar, barmkläden och 

halsdukar, band av olika slag och bälten, handskar, vantar, väskor och 

diverse påsar. I boken Samiskt dräktskick – i Gällivare, Jukkasjärvi och 

Karesuando socknar skriver Susanna Jannok Porsbo att det var och 

fortfarande är kvinnorna som tillverkar dräkten. Det var också kvinnorna 

som planerade och bestämde vilka nya kläder som skulle sys till 

familjemedlemmarna det kommande året. Därför var de också med och 

planerade slakten, hur många och vilka djur som behövdes till 

klädtillverkningen.  

 De samiska traditionella kläderna har i dag i stort sett ersatts av 

moderna västerländska kläder både i vardagslivet och i yrkeslivet, t.ex. 

inom rennäringen. Den samiska dräkten används nuförtiden endast som 

högtidsklädsel vid olika sammankomster som begravning, bröllop, 

konfirmation, barndop och vissa andra fester och högtider. De bärs även 

som symbol för att signalera etnisk tillhörighet t.ex. vid internordiska 

samekonferenser, vid internationella konferenser eller vid uppvaktning av 

myndigheter. Genom dräkten kan samer emellan som inte känner 

varandra signalera att de är samer och på det sättet känna samhörighet och 

få kontakt med varandra. Eftersom dräkten, eller detaljer i dräkten, 

varierar från område till område inom Sápmi så talar den även om vilken 

regional anknytning bäraren har. 

 Män och kvinnor har i mycket haft samma typ av sysslor så därför 

var också mans- och kvinnokläder mycket lika. Det har heller inte funnits 

någon föreställning om idealfigur vilket gjorde att kroppens former inte 

framhävdes. Det var det praktiska och funktionella som var avgörande för 
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klädernas utformning. Vissa plagg var dock förbehållna män respektive 

kvinnor liksom vissa detaljer som t.ex. olika mönster och färger på 

skobanden. Dräktsilvret markerade både kön och status.  

 Status kunde även markeras av klädets färg samt genom kvalitén på 

skinnet. Skinn var det vanligaste materialet i dräkterna fram till 1900-

talet. Renhåret är ihåligt och kan därför både hålla värmen och 

transportera fukt. Skinnen togs vid olika tider på året beroende på vad det 

skulle användas till. Skinn till spädbarns- och småbarnspälsar togs på 

våren när kalven bara var några veckor gammal, ofta från förolyckade 

eller av modern övergivna eller svaga djur. I augusti togs skinnet från 

mittryggen, som ansågs extra glänsande och mörk, av kalven för att göra 

högtidspälsar åt vuxna. I oktober och november ansågs skinnet lämpligt 

till nordsamiska renvaktarpälsar. Sommarkolten gjordes av sämskat mjukt 

skinn av gamla vajor. Get-, lamm- och fårskinn har också använts till 

kläder samt ox- och kohud till skor. Nu förtiden är textilkläder vanligare. 

Samerna skaffade kläde, vadmal och även siden (till schalar) till sina 

kläder genom byteshandel utifrån redan på 1700- och 1800-talet enligt 

arkivalier. Tenntrådsbroderi användes och används fortfarande till att 

smycka ut koltkragar, pungar etc. med. Jannok Porsbos bok innehåller 

många vackra färgbilder av dräkter och dräkttillbehör från Gällivare, 

Jukkasjärvi och Karesuando socknar.  

 Phebe Fjellström beskriver också det samiska dräktskicket i sin bok 

Samernas samhälle i tradition och nutid s. 311-347. Hennes bok 

innehåller inte lika mycket bilder och är inte lika lättläst som Jannok 

Porsbos men hon nämner även det syd- och det skoltsamiska områdets 

klädmoden och pekar på skillnaderna. I samma bok under kap. XIII, 

Sameslöjd i tradition och nutid, skriver hon om skillnader mellan nord- 

och sydsamiskt område beträffande ornamentstil och mönster. I stora drag 

kan man säga att det på nordsamiskt område fanns en floristiskt präglad 

ornamentik, bestående av akantusrankor, blommotiv, mjuka skrafferade 

båglinjer och palmettmotiv. Mönstren är glest anbringade på föremålen. I 

sydsamiskt område däremot var ornamentsmotiven strikt geometriskt 

utformade med flätmönster, dubbla och enkla korsband, ”gotiska rosetter” 

och knivstickskombinationer. Mönstret täckte ytan så mycket som 

möjligt. I centralsamiskt område togs element upp från både nord och syd 

med viss dominans av sydliga inslag.  

 Hon beskriver också de typiska materialen för sameslöjd. Horn- och 

benslöjd har männen varit sysselsatta med samt även till största delen 

träslöjd, även om rotslöjden, som räknas till den kategorin, varit 

förbehållen kvinnorna liksom all textilslöjd och allt skinnarbete och 

tennbroderi. 
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Fundera över och diskutera 
 

 I dag använder sig samer av moderna kläder och maskintillverkade 

redskap ändå är slöjden väldigt levande och betydelsefull i den samiska 

kulturen om man jämför t.ex. slöjdens roll i det svenska samhället. Vad 

tror du att det beror på att slöjden, duodji, fyller en så stor funktion även i 

dagens Sápmi? 

 

 Phebe Fjellström menar att skillnaderna mellan ornamentiken i de olika 

områdena beror på kulturpåverkan från olika håll. Vilka influenser menar 

hon att kan skönjas hos syd- respektive nordsamisk ornamentik? 
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B. Jojk förr och nu 

 

Litteratur som använts till sektion B 
 

Jernsletten, Nils. 1978. Om joik og kommunikasjon. Kultur på karrig  

 jord. Festskrift til Asbjørn Nesheim (S.109-122). Oslo. 

Stoor, Krister. 2007. Juoiganmuitalusat – jojkberättelser: en studie av  

 jojkens narrativa egenskaper. Avhandling Umeå universitet. (finns  

 även som elektronisk resurs). 

Stoor, Krister. 2002.  Att jojka är att leva, att leva är att bli jojkad. Om  

 jojkens roll i det samiska samhället genom tiderna. Sámi dutkan  

 /Samiska studier. Umeå universitet. CD-skiva. 

Turi, Johan. 1987 (1910). En bok om samernas liv. Umeå. 

 

 

Johan Turi skriver om jojken: 

 
DEN LAPSKA SÅNGEN kallas joikning. Det är en konst att minnas andra 

människor. Somliga minnas i hat och minnas i kärlek, och andra minnas i 

sorg. Och dessa sånger begagnas också om vissa trakter och om djur, om 

vargen och renen och vildrenen…..Joikning är sådan, att när det är en 

riktigt skicklig joikare, så är det så trevligt att höra, att de som lyssna på 

det nästan bli gråtfärdiga, men när det är sådana joikare, som svära och 

skära tänder och hota att dräpa renar och till och med ägarne, så äro de 

tråkiga att höra på. (Ur En bok om samernas liv s.163 ). 

 

 

Turi ger också exempel på var, när och varför samerna jojkar: 

 
När lapparna om våren komma över fjällen, där det har varit kallt och 

mycket snö, finns det inte många fläckar barmark, men i alla fall så pass, 

att renen just kan livnära sig, och när de komma till Norge, så att 

havsskogarna börja synas, och i dem finns gräs och löv och det är så 

vackert och ljuvligt, tycker lappen, och när de komma närmare, så börjar 

göken höras och alla fåglar, som lappen tycker äro ljuvliga, och då börja 

de joika: 

 

Mödrar små och gräsbevuxna dalar små, kalven mödrar voia voia nana 

nana, 

Hell er, hell er nu, mödrar små, nana nana voia voia. 

Tagen nu emot min lilla hjord och sköten den som förut ni brukade, voia 

voia voia nana nana. 

Varen nu, mödrar små, mina vänner än, voia voia nana nana. 
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Låten nu renen beta i sundhet, 

nana nana voia voia. 

 

Och så så här 

 

Sköna, kära ängder, voia voia nana nana. 

O, så sköna att de lysa rent. 

 

Och då är det så ljuvligt, att pojkarna inte ha annat än flickorna i sina 

tankar, och flickorna åter ha pojkarna i sina tankar och att de borde få 

komma tillsammans med dem. Och så dricker man brännvin och häller ut 

litet på marken och bjuder alla, som äro där, och man joikar, men svära 

skall man inte. (Ur En bok om samernas liv s. 75f). 

 

Ute i naturen jojkar man helst och gärna i sin ensamhet. Den finländske 

folklivsforskaren Samuli Paulaharju skriver (1922:131 Lapin 

Muisteluksia) ”I sin kåta jojkar inte lappen ty inom dess väggar går inte 

rösten fram och ljuder inte så ståtligt och fritt som i det fria på de höga 

fjällen.” 

 Men även i glada vänners lag ljuder jojken. Petrus Laestadius 

skriver, i sin Journal för första året av hans tjänstgöring såsom missionär 

i Lappmarken 1928: 

 
Under det sällskapet nu här sitter och vederkvicker sig, så konverseras, och 

allt som denna livets nektar börjar verka på sinnena, blir konversationen 

livligare, muntrare, kärligare; prosan upphör, och man börjar samtala med 

sång. Sången är ganska enkel och monostrof, varför man ock lätt får orden 

att löpa i densamma. Denna lappsång kallas jojkat (jöka). Melodierna som 

kallas wuolle, pl. Wuoleh, äro otaliga, somliga sorgliga, andra glada, stolta 

osv. De äro högst uttrycksfulla naturläten, att jag så må säga, men låta för 

svenska öron vanligen högst vidriga, ehuru, av goda röster avsjunga, de 

ändå ej sakna ett visst behag. Vid ett sådant här glatt samkväm utgjuter var 

och en sina känslor i sång; den ene faller ofta  den andre om halsen, så 

hålla de varandra omfamnade ofta länge, tala och svara varandra med 

sång, gråta understundom, av glädje, eller båda blandade; människan 

framlyser helt oförborgad. (s.102). 

 

 

Som Johan Turi nämner, i citatet från början, så var jojken en metod att 

minnas och i den bemärkelsen hade jojken även en religiös betydelse. I 

det förkristna samiska samhället var skillnaden mellan liv och död just att 

människan blev ihågkommen. Gränsen mellan liv och död drogs 

annorlunda än vad vi gör i dag. Så länge någon var ihågkommen och så 

länge de efterlevande mindes henne och tänkte på henne så var människan 

levande. Därför var det så viktigt att jojka och att bli jojkad. Förutom att 

minnas sina döda så var de främsta religiösa funktionerna med jojken 
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förknippade med nåjdens verksamhet och med björnfesten (se ovan om 

religion) . 

 Jojken hade även en praktisk funktion. Den höll rovdjuren borta och 

hade en lugnande inverkan på renhjorden. Jojken fyllde även ett 

pedagogiskt syfte t.ex. i barnuppfostran. Om t.ex. en pojke började träta 

fick han genast höra fjällämmelns jojk – fjällämmeln kan vara mycket 

ettrig – och snart blev pojkens humör bättre. Genom jojken överfördes 

värderingar som gällde i det samiska samhället.  

 Jojken betydde och betyder än i dag mycket för att stärka individen 

och även den samiska gruppkänslan. Nils Jernsletten skriver i sin artikel 

Om joik og kommunikasjon att jojken är ett kommunikationsmedel för de 

införstådda. Ofta säger inte orden så mycket för en utomstående. De korta 

uttrycken i t.ex. personjojkar är utformade för folk som känner eller kände 

personen som jojkas. Ord och uttryck är mest till för att väcka 

associationer om egenskaper hos personen eller om en speciell händelse 

som alla de andra i gruppen känner till. 

 Jojkade gjorde, och gör, man om näringarna (jakt fiske och 

framförallt renskötsel) som är en central del i den samiska kulturen. En 

stor del av jojken handlar om Djuren och då framförallt om renen. Men 

även andra djur t.ex. rovdjuren som björnen och vargen har sina jojkar. 

Landskapet och naturen spelar en stor roll bland samerna därför är också 

jojkar om naturen vanliga. Jojken som en metod att minnas berör främst 

jojkar om människor. De man jojkar (om) är i första hand nära släktingar 

som barn, föräldrar och svärföräldrar eller om sin käresta/käraste. 

 De samhälleliga förändringarna har fått stor inverkan på den samiska 

kulturen, så även på jojken. I de södra delarna av Sápmi har jojken 

påverkats mer än i de norra som varit mer isolerade från grannfolk. De 

omgivande grannarnas inställning till jojken var ofta negativ och 

fördömande. Det som inverkade negativt på jojken i norr var den kristna 

väckelserörelsen, læstadianismen, som mer eller mindre förbjöd jojken. 

Eftersom jojkningen ofta utövades i samband med alkoholförtäring ansågs 

den syndig dessutom förknippades den med den hedniska förkristna 

religionen. Trots detta är jojktraditionen mer levande i de nordsamiska 

områdena. 

 Under 1960-talet började poeten och musikern Nils Aslak Valkeapää 

att pröva att jojka till ackompanjemang av gitarr. I och med att jojk 

ackompanjerades av instrument nådde den en bredare publik men 

samtidigt försvann något av den rytmiska friheten som tidigare 

karakteriserade jojken. 

 Ett ökat musikintresse bland samerna har lett till att alltfler moderna 

jojkar eller sånger har komponerats. Exempel på detta ges av Krister Stoor 

från CD skivan Att jojka är att leva, att leva är att bli jojkad. Om jojkens 

roll i det samiska samhället genom tiderna. Det han vill föra fram med sin 
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CD är helhetsperspektivet i jojken t.ex. förhållningssättet till livet som 

jojken kan förmedla och jojken som identitetsskapare. 

 

 

 

 

 

Fundera över och diskutera 

 
 Jojken liksom andra uttrycksmedel inom den samiska kulturen är inte 

statisk utan förändras med samhället. I dag finns även s.k. ”heavy” 

rock med jojkinslag som har avlöst den lite mjukare etnopopen vad 

beträffar popularitet bland samisk ungdom. Varför tror du att det är så 

viktigt bland dessa ungdomar att ha en ”egen” musikgenre? 

 

 

 

 

Fördjupning 
 

Vill du fördjupa dig mer i jojken så rekommenderas Sveriges Radios 

förlags bok Jojk. Förutom att den innehåller förklaringar om vad jojken är 

och om dess form och funktion så finns också en hel del jojktexter att läsa 

i den. Om ni köper boken så följer det även med ett par CD skivor om 

jojk. 

 I Johan Turis beskrivning om jojken i kapitlet ”Om de lapska 

sångerna” ur En bok om samernas liv berättar han om Mattes och Marjas 

och Nilas och Elles levnadsöden från att de träffas och gifter sig och får 

barn, tills de åldras. Han varvar jojk med berättelser och vi får följa 

människorna genom jojkar om kärlek, svartsjuka, svek, sorg och glädje. I 

hans jojk och berättelser framkommer att alla starka känsloyttringar gärna 

uttrycktes genom jojken. 

 

 

 

Arnberg, Mats & Ruong, Israel & Unsgaard, Håkan. 1969. Jojk. Sveriges  

 Radios förlag. Stockholm. 

Turi, Johan. 1987 (1910). En bok om samernas liv. Umeå. 
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C. Samisk litteratur 

 

Litteratur som använts till sektion C 
 

Johan Turis En bok om samernas liv samt ett antal andra böcker som nämns 

i texten nedan. 

 

 

 

Sedan urminnes tider har den muntliga berättarkonsten funnits i den 

samiska kulturen, ledd av jojken. Den skrivna litteraturen har dock endast 

förekommit i enstaka verk fram till 1900-talet. Det samiska språket - som 

är synnerligen rikt och nyanserat särkilt vad beträffar ord och uttryck om 

naturen och naturens företeelser - är ett urgammalt språk, men som 

skriftspråk är samiskan ett mycket ungt språk.  

 I hela Norden och Sovjetunionen var det mellan 1900-1970 färre 

utgåvor av litteratur på samiska än under hela 1700-talet. Efter 1970 

däremot skedde en uppblomstring av samisk litteratur och under 1980-talet 

ökade antalet kraftigt. Detta berodde på att färdigheter i skriftspråket ökade 

som en följd av att undervisning i nybörjarsamiska infördes. Läroböcker i 

språket började också produceras. Tidningar och radioprogram kom ut på 

samiska samtidigt som den etniska medvetenheten ökade vilket bidrog till 

att fler började använda samiska i tal och skrift.  

 Nedan ges exempel på några samiska författare genom tiderna. 

Uppgifterna är delvis hämtade från Sápmi – samiskt perspektiv av Gösta 

Andersson samt Samene – Nordkalottens urfolk av Odd Mathis Hætta 

(2002). Uppgifterna är även hämtade direkt från vissa av böckerna som 

beskrivs. 

 Johan Turi (1854-1936), som nämnts, var en av de första litterära 

författarna av betydelse. Turi var född i Kautokeino och utvandrade till 

Sverige då gränsen mellan Norge och Finland stängdes. År 1910 kom hans 

verk Muitalus samiid birra (En bok om samernas liv). Här beskriver han 

kargt, kärvt och målande om sitt och samernas livsöde. Han berättar om det 

gamla samiska livet, om strapatsrika flyttningar och långa vaknätter vid 

renhjorden, om rovdjuren och om konflikter med de bofasta. Han skriver 

boken för att Sveriges regering inte riktigt har klart för sig hur 

förhållandena för samerna är. Detta menar han beror på att samerna inte 

riktigt kan förklara för svenskarna, därför att; 

 
när lappen kommer in i ett rum, så är det inte mycket med hans förstånd, då 

inte vädret får blåsa mot näsan på honom. Hans tankar flyta inte när det är 
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väggar omkring honom och tak över hans huvud…. Men när lappen är på de 

höga fjällen, så har han ett rätt så klart förstånd. Och om däruppe funnes en 

samlingsplats på något högt fjäll, så skulle lappen kunna förklara sina 

förhållanden riktigt bra. Jag har tänkt att det vore bäst om det fanns en 

bok…..så att man inte behövde fråga: ”Hurudana äro lapparnas 

förhållanden?” och så att de inte komma åt att förvränga allting, sådana som 

vilja beljuga lapparna och vrida allt till att enbart vara lapparnas skuld… 

(s.1). 

 

Turi beskriver i sin bok mycket om de praktiska vedermödorna i samernas 

vardag som t.ex. när vargar angriper en flock renar. Turi har illustrerat sina 

berättelser med egna teckningar för att bättre kunna åskådliggöra det han 

ville skildra. 

 
Och när vargen kommer, så är han en sådan trollkarl, att han söver 

människan, och när man somnat, så får han tillfälle att skrämma hjorden och 

skilja av en liten hop, och när han fått den hopen avskild, så för han bort den 

och jagar den och dräper så många han någonsin hinner. 
 

 

 

 

  

I motsats till Turi som illustrerade sina berättelser har Nils Nilsson Skum 

(1872-1951) i stället utgått från sina bilder och till dessa skrivit förklarande 

text på samiska och svenska. Hans stora verk Same sita, Lappbyn utkom 
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1938 och innehåller ett hundratal bilder med text. I en av texterna skriver 

han om renen som ”detta lappens härliga livsmedel”. Hans andra verk 

Valla renar kom ut fyra år efter hans död. Skum hade samma syfte som 

Turi, han ville ge en riktig beskrivning i ord om hur det förhöll sig med det 

samiska livet. 

 Det första litterära prosaverket på samiska, Bæivve-Alggo (Dagen 

gryr), gavs ut 1912 av Anders Larsen (1870-1949), som var lärare och 

redaktör för Sagai Muittalægje. Romanen är en hoppfull historia om en 

sjösame pojke men mellan raderna kan märkas en viss uppgivenhet. 

 Kristoffer Sjulsson (1828-1908) berättar om Vapstenslapparnas liv i 

den sydsamiska klassikern Kristoffer Sjulssons minnen. Om 

Vapstenslapparna i början af 1800-talet. Boken skrevs redan 1905 men 

gavs ut först 1979. Han beskriver i boken om deras natur och 

människouppfattning t.ex.  

 

 
En vacker natur skulle vara jämn, litet sluttande och beväxt med fint gräs. 

En vacker flicka åter skulle ha ljusgult, långt hår, rundat ansikte, rödlätt fin 

hy, ljusblå ögon, bakåtlutad panna, inte smal midja men raka ben. 

 

 

 

Anta Pirak (1873-1951) skrev om den samiska kulturen och om sitt liv 

och sina erfarenheter som flyttsame och lärare från Jokkmokk. Hans bok 

Jåhttee saamee viessom utkom i Uppsala 1937. Den svenska 

översättningen (En nomad och hans liv) kom några år tidigare, 1933, och 

betecknades som ”en liten lapsk encyklopedi”. 

 En av de största samiska poeterna är Paulus Utsi (1918-1975). Han 

tillhörde den grupp nordsamer som tvångsförflyttades på 1920-talet från 

Karesuando till Jokkmokk. Han hämtade sin inspiration och sitt material till 

diktningen från tiden vid sommarvistet i Vaisaluokta vid Akkajaure. Utsi 

ser hur den gamla samiska kulturen med renen som det centrala hotas av 

undergång genom en, enligt honom, hänsynslös och teknisk utveckling. 

Diktsamlingen Giela Giela utkom strax före sin död och var skriven på 

nordsamiska. Paulus Utsi räknas som huvudinspiratör för den nya 

generationens författare. 
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Smärtande kärlek 
 

Såsom en krokig björk 

 vid fjällets kant, 

 

Så är mitt liv, 

Tuktat av vinden. 

Såsom björkens stam 

Lyser mot barmarken, 

 

Så längtar jag till fjällen, 

Slätterna, boplatserna. 

Det är mitt liv, 

Som jag älskar. 

 

 

 

Sårat släkte 
 

Den har djupa sår i rotändan, 

krafter sträva att förtorka den. 

Roten kände huggen. 

Den som bor i mullen 

Kan inte värja sig mot hugg som smärtar. 

Den endast känner någonting förändras 

I dess vinddrivna liv. 

 

Snabbt läks inte 

Rotens sår. 

Men han gläds, 

När vinden prövar skotten. 

Nu stiger självtillit 

Och tro att deras alstringskraft 

Skall bära arvet vidare. 

 

(Paulus Utsi, översättningen är gjord av Israel Ruong.) 

 

 

Per Idivuoma (1914-1985) räknas som en mer nutida samisk författare 

Han kom ut med sina romaner Rövarvind 1973, Sunnanvind 1978 samt 

Minnesbilder 1990. Rövarvind handlar om tre familjers kamp för tillvaron i 

en avlägsen och isolerad bygd för femtio år sedan. 

 
Rövarvinden rasar med sin fulla kraft 

Min renhjord följer vinden, fjärmas från mig. 

Maktlös kämpar jag för att rädda det som är mitt, 

En ständig kamp för jag mot naturens hårda lagar. 

Det är min lott.  
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Sunnanvind handlar om tiden under och efter andra världskriget och om 

frigörelsen från fogdeväldet. Samerna hade p.g.a. en kodicill från 1751 rätt 

till sommarbetesmarker i Norge även under kriget. Lappfogdarna hade 

däremot ingen möjlighet att beivra varje överträdelse av bestämmelserna 

utan kunde röra sig relativt fritt övergränsen. En del renskötare kom därför 

att på olika sätt hjälpa flyktingar och motståndsrörelsen bl.a. som kurirer.  

 Sara Ranta-Rönnlund (1903-1979) debuterade som författare 68 år 

gammal 1971 och hann med fyra romaner innan hon dog. Hon har skrivit 

romanerna Nådevalpar 1971, Nåjder 1972, Njoalpas söner 1973 och 

hennes sista bok Sist i rajden 1973. De fyra romanerna skildrar vad hon 

sett, hört och delvis upplevt i samevisten och bondbyar vid Kalix älv. 

 Annok Sarri-Nordrå (f. 1931) bor i Oslo och skriver på norska. Hon 

skriver om brytningen mellan gammalt och nytt och om hur det är att leva i 

två kulturer med olika värderingar. Ravnas vinter 1973, handlar om att höra 

hemma i en miljö och samtidigt vara i en annan med andra värderingar och 

annat sätt att leva. 

 Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) fångar det samiska i musiken, 

bildkonsten och dikten. Han vann Nordiska Rådets litteraturpris 1991 med 

boken Beaivi, Áhčažan (Solen min far) som är sammansatt av gamla bilder 

och nyskriven lyrik som knyter samman dåtid och nutid. Han debuterade 

med en debattbok på finska Terveisiä Lapista 1971 (Hälsning från 

Sameland). Sin lyriska debut hade han 1974 med Gida ijat čuovgodat 

(Ljusa vårnätter). 1987 gav han ut Vidderna inom mig. Valkeapää är också 

känd som akvarellmålare och musiker. Han har producerat ett 10-tal LP-

och CD inspelningar sedan slutet av 1960-talet och har på många sätt 

förnyat jojken, bl.a. med att ge jojken ett musikaliskt innehåll som speglar 

vår tid.  

 
Jag flyger iväg 

ser 

kommer och berättar 

för människorna 

 

och deras liv gör 

synerna sanna 

 

men de frågade ju själva 

 

vinden 

blåste molnen att färdas över himlen 

elden att tala 

 

våra gudar 

tillsammans med oss 
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samma glädje 

drömde drömmar 

solens gång 

efter färdvägarna 

månen i rökhålet 

norrsken 

himlens stjärnor 

 

och jag frågar 

såg han inte 

vid kåtans innersta 

skrattade plötsligt en ripa 

och när han nu tänker efter 

så var det nog så 

 

vi ser tysta 

på eldens berättelser 

  (Nils-Aslak Valkeapää) 

 

 

Kirsti Paltto (f.1947) har den största och mest allsidiga produktionen av 

samtliga samiska författare. Hon debuterade 1971 med novellsamlingen 

Soagŋu (Friarfärd) som den första kvinna med en samiskspråkig bok. 

Diktsamlingen Riđđunjárga. Divttat utkom 1979 medan hon 1980 och 

1981 åter gav ut ett par novellsamlingar. 1985 kom en ny diktsamling ut 

Beaivvážá bajásdánsun (Solens morgondans). Förutom dikter och noveller 

har hon skrivit om aktuella kvinnoämnen. Hon har även skrivit ett antal 

barnböcker. År 2001 blev hon nominerad till Nordiska Rådets litteraturpris 

för boken Suoláduvvon som utkom år 2000. 

 Ellen Marie Vars (f.1957) Var en av de mest produktiva samiska 

författarna på 1990-talet. Hon skrev ungdomsromanen Kátja 1986. Den 

handlar om en ung samisk flicka och hennes erfarenheter om hur brist på 

insikt och sammanhållning bland samerna skapar konflikter och hindrar 

utvecklingen. 1991 kom ungdomsromanen Okto (Ensam) och 1992 Buot 

ovddemus jápmet niegut (Drömmarna försvinner först). Hon har också 

skrivit ett antal noveller samt ett par barnböcker. 

  

 

Fundera över och diskutera 
 

 Tycker du att Johan Turi har uppnått sitt mål, d.v.s. det som framgår av 

citatet i inledningen av den här sektionen, med En bok om samernas liv? 
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 Kan man se några återkommande teman i den samiska prosan och 

poesin och vilka är i så fall dessa? Vad är det man vill ge uttryck för? 

Förändras det genom tiden? 

 

 

Fördjupning 
 

För er som vill fördjupa er i samisk poesi, konst och bildspråk kan ni läsa 

böcker av Nils Aslak Valkeapää. I dessa kan ni ta del av hans poesi samt 

även studera bilderna. Han använder sig av ett färgstrakt bildspråk, 

inspirerat av de forntida nordskandinaviska hällbilderna där stilen levt kvar 

i tusentals år, och kanske även symboliken, som senare fått sitt uttryck på 

nåjdens trummor. 

 

 


