


ABSTRACT 

Uppsatsen behandlar bosättning och resursutnyttjande i norra 
Norrlands inland fr.a. under yngre järnålder och fram till 
nya tidens början. 

Möjligheterna att utifrån det arkeologiska materialet rekonst-
ruera forntida ekonomiska system tas upp till diskussion. 
Eftersom de flesta arkeologiska undersökningarna i norra Norr-
lands inland ägt rum p.g.a. vattenkraftsutbyggnad i de större 
~lv- och sjösystemen så behöver det arkeologiska materialet 
inte ge en representativ bild av den forntida bosättningen. 
Resultatet från en mindre provinventering som genomförts i 
ett område ovanför Lule älvdal tyder på att det med stor sanno-
likhet finns ett betydande arkeologiskt material också i in-
landsområdena mellan de större älvdalarna.Detta material torde 
ha betydelse för den arkeologiska forskningen kring fångst-
kulturens resursutnyttjande och särskilt övergången till ren-
skötsel. 

Möjligheterna till jakt och fiske,stirskilt vildrenjakt,antas 
ha haft avgörande betydelse för uppkomsten av den byorgani-
sr.;,tion som fanns bland samerna vid nya tidens början. 
De s.k. samiska offerplatsfynden från järnålder och medeltid 
antas höra ihop med en dåtida samisk kultur huvudsakligen 
baserad på jakt och fiske. 

Med utgångspunkt från historiska och etnografiska källor upp-
ställs en modell för ett arbetsår bland skogssamerna före 
rennomadismens genombrott och vildrenjaktens upphörande. 
En jämförelse görs mellan de skriftliga källornas uppgifter, 
det arkeologiska materialet och de ekologiska förutsättningar-
na. 
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1 INLEDNING OCH ÖVERGfiIPANDE FHÅGESTÄLLNING. 

trån alla norrlandsälvar som berörts av vattenkraftautbygg-
nad finns många boplatsfynd från förhistorisk tid.Uppfatt-
ningen om de förhistoriska boplatsernas lokalisering och 
karaktär samt fångstkulturens resursutnyttjande har varit 
avhängig det rådande arkeologiska forskningsläget och aan 
skulle kunna säga att vattenkraftsutbyggnadsplanerna till 
viss del verkat styrande för den arkeologiska forskningen 
i övre Norrland.Beträffande boplatsernas funktion och fö-
remålens funktion har endast få undersökningsresultat kun-
nat presenteras. 
Jämfört med älvdalarna är undersökningarna mindre omfattande 
i de vidsträckta skogs- och myrmarkerna mellan de st6rre 
älvarna och deras källsjöar i övre Norrland.Det registre-
rade fyndmaterialet är litet från dessa områden frånsett 
de metallrika samiska offerplatsfynden från j'äi'nH?tt-... . .._..: · 
medeltid som getts olika tolkningar. 
Områdena mellan de större vattenkraftsutbyggda älvarna är 
i stort sett oundersökta.Detta är en avgörande brist tör 
såvitt man skall fästa avseende vid de skriftliga källor-
nas uppgifter så fanns här ännu på 1600-talet en befolk-
ning som huvudsakligen levde på jakt och fiske,nämligen 
skogs samerna. 
Bristerna i undersökningarna av det registrerade fyndma-
terialet och bristen på arkeologiska undersökningar i in-
landsområdena mellan älvarna försvårar utforskandet av 
förändringarna inom fångstkulturens resursutnyttjande och 
övergången till en ekonomi baserad på renskötsel. 

I föreliggande arbete avses att diskutera frågeställningar 
kring bosättning och resursutnyttjande i norra Norrlands 
skogs- ooh myrmarker under förhistorisk tid och fram till 
tiden omkring 1700.Tyngdpunkten är lagd på yngre järnålder 
och medeltid.Därvid aktualiseras frågeställningar kring 
kulturutvecklingen på skogssamiskt område. 
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Denna uppsats avser att belysa skogssamisk kultur såsom 
den genom historiska källor kan spåras för tiden före 1600-
talet.Med utgångspunkt från kända etnografiska och histo-
riska förhållanden diskuteras i ~ilket ekonomiskt,socialt, 
ideologiskt och etniskt sammanhang det arkeologiska mate-
rialet kan inplaceras samt de ekologiska förutsättningarna 
för kulturutvecklingen. 

I nästföljande kapitel ges en kort orientering Pm .. den _ar-
keologiska och historiska forskningen kring resursutnytt-
jande och säsongsflyttningar inom fångstkulturen i Norr-
land och norra Fialan.d, speciellt· i inlandsområdena och 
med anknytning till frågeställningarna i denna uppsats. 
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Karta över boplatser funna 
vid Riksantikarieämbetets 
inventeringar i samband med 
sjöregleringar och kraftverks-
byggen 1942-1971.Efter Baudou 
1977:22 

' t-t • •·• • .... • .... . ,. .... 
• • ,. .. . •.. ,., • .... . .... -~-
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2 Tidigare forskning om säsongsflyttningar och resursutnytt-
jande inom fångstkulturen i Norrland. 

Det är sannolikt att säsongsflyttningar beroende på för-
sörjningsmöjligheterna förekommit inom norrländsk fångst-
kultur.Svårigheterna har emellertid varit stora att klar-
lägga dessa enbart utifrån det arkeologiska materialet. 
Ekologiska aspekter och etnografiska jämförelser har spe-
lat en viktig roll vid försöken att rekonstruera de forn-
tida levnadsförhållandena. 
Med utgångspunkt från de arkeologiska undersökningarna i 
samband med vattenkraftsutbyggnaden i övre Norrlands in-
land behandlade H.Hvarfner frågan om säsongsflyttningar 
inom norrländsk fångstkultur (1958:25-35).Hvarfner fann. 
en koncentration av boplatser vid skogslandets sjöar och 
älvar vilket kunde tolkas som ett intensivare utnyttjande 
av dessa områden jämfört med fjällområdet.Boplatserna i 
skogslandet skulle genom sin koncentration,sina mäktiga 
kulturlager och blandade fyndmaterial med stort tidsinne-
håll tyda på ett intensivt utnyttjande under långa tider. 
Hvarfner tänkte sig fjällområdet som sommarland och skogs-
landet som vinterland men även möjligheten av en flytt-
ning ned till kusten under vintern.Fjälltrakternas boplat-
ser med fattigare fyndmaterial,i regel i lägen som över-
spolas av nutida vår- och fjällflod,skulle endast ha kun-
nat utnyttjas under vissa delar av året.Kölden och renar-
nas vandring drev människorna från fjällen under vintern 
menade Hvarfner och gjorde en jämförelse mea de nomadise-
rande samernas vandringar. 
Tanken att människorna följt renarna på deras vandringar 
ligger också till grund för D.A.Sturdys behandling av de 
senpaleolitiska boplatsfynden i Europa (1975:77).Sturdy 
behandlar visserligen inte norrländsk fångstkultur men 
hans slutsats är att man allmänt kan räkna med att männi-
sko~ oom huvudsakligen var beroende av renen följde den på 
dess vandringar (1975:93).Sturdy jämför också det hypote-
tiska mönster för slaktande av renar han ställt upp de mo-
derna samernas höstslakt (1975:93). 
E.S.Burch stödjer sig på data från ae renjagande eskimå-
grupperna i Nordamerika och menar i motsats till Sturdy 
att människorna inte kunnat följa renarna på deras vandring-
ar och att renen inte är den stadiga resurs den allmänt 
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antas vara (1972:339-366).Den viktigaste frågan om de män-. 
nisko·r som levde på boplatser karaktäriserade av ett högt 
inslag av lämningar av ren är var och av vad de levde res-
ten av är,t, anser Buren ocn .t1ävdar att desto högre beroen-
det är av renen desto lägre är befolkningstätheten (1972: 
364f). 
Gräslund har behandlat den arkeologiska diskussionen om be-
folkningens storlek och spridning med tillämpning pä nor-
diska förhållanden (1974:1-13).Gräslund menar att ekolo-
giska aspekter är fruktbarare än att enbart utgå ifrån de 
arkeologiska fyndkvantiteterna vid beräkning av befolknings-
tal.En annan möjlighet är etnografiska analogier. 
Utifrån förhållandena nos sentida jägarfolk tänker sig 
Gräslund ett gruppmönster där den normala gruppenneten ut-
görs av 3-5 kärnfamiljer med ett sammanlagt individantal 
på 15-40 men oftast 25 personer.I denna grupp fungerar 
människorna under större delen av året i en rörlig cykel. 
Ett antal sådana grupper bildar sedan en större 1•1---•'\_ -
i regel understigande 500 personer.Utifrån ekologiska as-
pekter bör beräkningar av befolkningstal baseras på den 
svagaste länken i den kända eller antagna vandringscykeln, 
Sommarvistena har enligt Gräslund haft en kortare varaktig-
het än vinterboplatserna eftersom naturen då snabbast väx-
lar ansikte.Huvuddelen av redskapstillverkningen torde 
däremot ha ägt rum under den varaktigare vinterbosättning-
en.Nämforsen skulle kunna uppfylla kraven på en baslokal 
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för en stamenhet inom norrländsk fångstkultur.För atlan-
tisk och subboreal tid räknar Gräslund med en folktäthet 
mellan 25-100km~per person för Nordsverige (1974:8). 
Baudou anknyter till Gräslunds resonemang och tecknar för 
Norrlands del bilden av små säsongsflyttande jägargrupper 
om ca. 25 per~oner (1977:136ff).Som normalgräns för boplats-
territoriets utsträckning antas en radie motsvarande två 
timmars färdväg som gräns för den ekonomiska lönsamheten 
(Baudou 1977:1'32ff).Utanför ramen av de små jägar grupper-
nas bosättningsmönster faller enligt Baudou bosättningarna 
vid överveda och Hälla där flera grupper kan ha samlats 
av sociala,ekonomiska ocn biologiska skäl (1977:137).För 
fångstkulturen i Västernorrland räknar Baudou älgen som 
den viktigaste näringskällan (1977:127) 



För den äldre bosättningen i Västernorrland fram till om-
kring 3000 f .o. eller 2000 f.O. rä·knar Baudou med ett klart 
samband mellan bosättningen vid kusten och i inlandet be-
roende på befolkningens säsongsvandringar för att utnyttja 
de bästa fångstmöjligheterna (1977:129).Under tiden omkring 
1800-,1500 f l). bryts detta mönster. Vid kusten fanns då en 
befolkning som hade nära förbindelse med sydligare områden 
och som skilde sig från den samtida inlandsbefolkningen åt-
minstone i religion och genom större bofasthet.Baudou stäl-
ler hypotesen att denna skillnad är etniskt betingad (1977: 
145). 
A.J.Andersson antar att älgen svarat för 75~ av kalorierna 
i födan hos fångstmännen i norra Sverige.Markerad aisonga-
rörlighet,låg populationstäthet och stort beroende av älg, 
ren och bäver ser Andersson som gemensamma drag för taiga-
ekonomier.För centrala Norrland räknar han med en typisk 
taigaekonomi främst baserad på älg,stödd av bäverfångst i 
inlandet och vid kusten av sälfångst och fiske.Kusten och 
inlandet representerar här skilda ekonomier.Boplatsernas 
närhet till vatten kan enligt Andersson lika gärna förkla-
ras med älgjakt som med fiske eftersom gott älgbete finns 
i anslutning till vattendrag (manuskript). 
Utifrån resultaten av undersökningarna av Lundforaboplat-
serna ställer N.Broadbent upp en modell för hur en meso-
litisk kustbefolkning kan ha utnyttjat resurserna vid Norr-
landskusten.Han menar att kustområdets rika resurser möj-
liggjort en mer permanent bosättning;där bl.a. kollektiv 
sälflngst varit av stor betydelse.Såväl inner-som ytter-
skärgården,älvmynningarna och själva kustremsan liksom den 
inre delen av kustområdet har kunnat utnyttjas utan allt-
för stora förflyttningar.Utifrån fynd av t.ex. sälben i in-
landet och spridningen av vissa artefakter kan man tänka 
sig fångstexpeditioner från kusten till inlandet.Etableran-
det av stabila och välorganiserade samhällen av stamkarak-
tär var enligt Broadbent en tidig process i Norrland vilket 
också möjliggör en kontinuitet i bosättningen.Broadbents 
modell bygger på en jämförelse mellan de beräknade tillgäng-
liga resurserna,beräknad lönsamhet hos olika exploaterings-
alternativ och kulturlämningarna och det arkeologiska mate-
rialet.Vid tolkningen av artefakternas funktion har bruks-
skadeanalys utnyttjats.(Broadbent 1979:174-198,240f). 
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De arkeologiska utgrävningar som Västerbottens Museum be-
drivit i Vilhelminaområdet har betydelse för frågan om ut-
nyttjandet.av inlandets resurser under förhistorisk tid. 
Om säsongsflyttningarna i forntiden skett mellan kust och 
inland eller om skilda ekonomier funnits vid kusten och i 
inlandet bar diskuterats av ett flertal arkeologer~ 
Resultaten från utgrävningarna i Vilhelmina har tolkats som 
att ett åretruntsystem i inlandet varit möjligt.Den forn-
tida miljön i förfjällsområdet har bedömts som rik och de 
s.k. skärvstensvallarna i detta område har tolkats som vin-
terboplatser eller ett slags basläger för en grupp männi-
skor som utnyttjat omkringliggande områden (Basutställning-
en,Västerbottens Museum). 

Ur historisk och ekologisk synpunkt har Vorren behandlat 
den samiska bosättningens resursutnyttjande och arealdis-
ponering på Nordkalotten (1980).Den gamla samebyn kallades 
siida och administrerades av en fijrsamling där varje familj 
var representerad.Varje siida hade en huvudman och ett be-
strunt landområde som bara den hade brukningsrätt till. 
Siidaområdena bredde ut sig som ett lapptäcke över hela det 
samiska bosättningsområdet på Nordkalotten och flera siida-
områden kunde ligga efter varandra upp efter vattendragen. 
Vorren sammanfattar principerna för arealfördelningen mel-
lan siidaområdena i 4 punkter: 
1. Vattendragena har den mest betydande och konstanta re-

sursen,nämligen fisk av olika slag. 
2. Vattendragena ligger i dalarna med övervägande skogater-

räng som är tillhåll för en mängd olika djur och fågel-
arter som är viktiga resurser för fångstkulturens eko-
nomi(särskilt sedan skinnhandeln börjat).Bäver och utter 
hart.ex. sina revir vid och i sjöar och älvar. 

3. Vattendragena är viktiga transportvägar såväl sommar som 
vinter. 

4. Vattendelarna vid vattendragens källor är viktiga vand-
ringsstråk för vildrenarna under de stora säsongsmässiga 
huvudvandringarna.Där finns också viktiga passager från 
den ena dalgången till den andra. 

Vorren menar att de landskapsformer man finner inom det cir-
kumploära området finns i mindre format och mer sammanträng-
da på Nordkalotten vilket gör alternativt utnyttjande av 
resurserna mera aktuellt med vida konsekvenser för bosätt-
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ÅRLIG flYTNINGSSYKLUS 
SUENJEL CA. 1938 

___ Flytningsrute 
• Vinterboplou med temmeutuer 
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Årlig flyttningscykel för en 
av familjerna i byn Suenjel 
(Suenjels siida).5 fasta uppe-
hållsplatser fanns medan de 
gamla Kemisamerna bara hade 2. 
Detta kan bero på den mer ut-
vecklade renskötseln hos Suenjel-
samerna (Vorren 1980:246f). 



ning och resursutnyttjande i detta område (1980:236!). 
Vorren behandlar främst arealfördelningen under slutfasen 
av fån8stkulturen och utan närmare tidsavgränsning.Hans ma-
terial är kulturlämningar ute i landskapet från ca.800 f.O. 
och arkivmaterial från 1500-talet och framåt. 

Med utgångspunkt från känd_a. historiska oc.h etnografiska 
förhållanden kan man försöka rekonstruera levnadsförhållan-
dena hos en befolkning bakåt i tiden. 
Genom historiska källor har vi kännedom om arbetsåret hos 
samerna i Kemi lappmark såsom Tegengren rekonstruerat det 
( 1953: 126ff): 
Mitten av juni till slutet av juli: 
Fiske i Kemi träsk och andra sjöar.Tamrenarna gick lösa 
eller hölls på de större holmarna i träsken och sjöarna. 
Vinterbyn stod tom. 
Slutet av Juli till början av november: 
Jakten med lockren började i slutet av. juli och pågick 
vanligen till slutet av september men kunde utsträckas in 
i oktober.Vildrensjakten med snara,självskott eller fångst-
grop började i slutet av augusti.En del av tam.renarna in-
fångades för att göra tjänst som lockdjur och klövjedjur 
under jaktfärderna. 
November: 
Resten av tamrenarna infångades ock vildrenjakten fortsat-
te.Återflyttning till vinterbyn där åldringar,kvinnor och 
barn kvarstannade·_ tills utflyttningen till sommarens fiske-
lägen skedde. 
December och till-senare delen av januari: 
"Bäverfiske".samtliga samer vistades 1 vinterbyn. 
Slutet av januari till slutet av februari: 
Marknad,ting och skattebörd.Då höstjakten gett mindre resul-
tat måste männen lämna byn redan i början av februari. 
Slutet av februari till slutet av april eller början av 
maj: 
Drevjakt på vildren som kunde pågå 8,9 a 10 veckor.Päls-
djursfångst. Tam.renarna släpp~es i sl~et_~v ap~j~---- __ _ 
Tegengren menar att det var jaktmöjligheterna som var bestäm-
mande vid den finska lappmarkens uppdelning mellan de forna 
jägarlapparnas bysamhällen.Medeltalet skattelappar 1 dessa 
byar överenstämmer också bra med den kända storleken för ett 
vildrenjaktlag i slutet av 1700~talet.Deesa jaktlag omfatta-
d~ 8-1~ fulJVuxna män.bytet från jakten deladea.Deesa stor-
jakter konstituerade också en djupgående social institution. 
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·------___ 10 
Detta kan jämföras med de sälfångstjaktlag som kustbefolk-
ningen vid Bottenhavet organiserade oberoende av der.aa sam-
hällens organisation i övrigt.(Tegengren:1953,33f). 
Jägarlapparnas byar var lokaliserade med hänsyn till vatten-
vägarna och till jakten,särskilt vildrenarnas vandringsstråk. 
Hänsyn togs också till tillgången på växande bränste.Jakt 
och fiske var Kemilapparnas främsta näringsfång och endast 
ett litet antal renar hölls som lock- och dragdjur.Fisket 
bedrevs främst i Kemi träsk.Under sommaren låg varje familj 
vid sitt fiskeställe utan kontakt med byns övriga innevåna-
re.Den gemensamma vinterbyn fick flyttas när tillgångarna 
i omgivningen började tryta (Tegengren 1953:43-46). 
östsamerna i Suenjel,Pasvik och Neiden behöll den gamla 
fångstkulturens årscykel ännu i vårt århundrade (Vorren 
1980:247).Från april till december var familjerna fördela-
de på var sin del av byns område där man flyttade mellan 
fasta läger.Från jul till april var alla familjer samlade 
i vinterbyn.Suenjel å ena sidan och Pasvik och Neiden å den 
andra representerade olika typer av flyttningsmönster.Suen-
je1 var en typisk inlandssiida medan t.ex. Neidenaamerna 
också hade fiskeläger ute vid havet eftersom deras område 
även omfattade mindre fjordar. 

En byorganisation liknande den som Tegengren och Vorren be-
skrivit har enligt Hultblad också funnits i den svenska lapp-
marken (1968:68-81).Hultblad menar att Tegengrens tes att 
lappbylaget från början varit ett jaktlag även bör gälla de 
svenska fjäll- och skogssamerna (1968:58).Rennomadismens 
expansion tycks ha skett först en bit in på 1600-talet även 
om renskötsel av större omfattning än i Kemi lappmark före-
kom i de västra byarna redan vid 1600-talets början (Hult-
blad 1968:59,61).Även Vorren förlägger övergången till ren-
nomadismen till 1600-talet (1980:251ff). 

Manker behandlade kulturutvecklingen inom det centrala 
skogssamiska området utifrån arkeologiska,historiska och 
etnologiska synpunkter.Han sammanfattade sin syn på denna 
utveckling i 7 punkter ( 1g68:?.40): 
1. Jägare och fiskare.Ren förnämsta villebråd. 
2. Jägare,fiskare och renskötare.Renen domesticerad som 
lockren och som tamren i smärre innehav. 
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3. Renskötare,fiskare ocn jägare.Renskötseln huvudnäring, 
vildrenjaktens upphörande.Fisket av större betydelse än 
jakten. 
4. Rensköta.re,fiskare och bonde.Renskötseln dominerande, 
begynnande jordbruk med kreatursskötsel.Jakten obetydlig. 
5. Renskötare,bonde och fiskare.Gårdsbruket närmar sig i 
ekonomisk betydelse renskötseln.Fisket alltjämt betydande. 
6. Renskötare och bonde.Renskötseln och gårdsbruket jämn-
ställda ekonomiskt.Fisket av mindre betydelse. 
1. Bonde och renskötare(i gynnsam jordbruksbygd).Gårds-
bruket huvudnäring med renskötseln som god binäring.Fiske 
och jakt endast tillfälligt. 

Genom de arkeologiska utgrävningarna i Kemiälvsområdet har 
det varit möjligt att följa delar av årscykeln hos samerna 
i Sompiobyområdet åtminstone tillbaka till 1200-talet. 
Lämningar av bostadsk~tor och spår av olika slags verksam-
net nar tolkats som en etappstation inom skogssamekultu-
rens halvnomactiserande ärsoykel(~arpelan 197~:D2ff). 

Mect utgångspunkt från de arkeologiska fynden i norra Sverige 
har I.Zackrisson diskilterat frågan om den samiska bosättning-
en.Fynden från boplatsen Norrvik v.id Umeälven skulle möjli-
gen kunna höra ihop med skogssamerna.Fyndmaterialet indike-
rar att renar använts åtminstone som transportdjur men i 
övrigt tyder materialet på att jakt och fiske bedrivits 
(I.Zackrisson 1976:86f). 

Fynden från Nellim sydöst om Inarijärvi i Finland är också 
av intresse i detta sammanhang.Vid avtorvning för ett bygg-
nadsställe framkom,l&ngt från vatten,på torr sandhed,en 
kåtalämning och pilspetsar med tvär bas som ger en datering 
till bronsålder.Fyndplatsens läge överenstämmer bra med de 
kända lägena för skogssamernas vinterboställen och enligt 
Carpelan representerar fynden troligen en samisk vinterbo-
plats( 1962). 
Ett liknande fynd finns också från Sverige.På den s.k. 
"Kungaudden"vid Forsavan påträffades en närd,fyra flata 
stenar och stolphål som kan JäP1föras · meg. kons·t.ruktil)hiiP · 
av samernas khtor.Kvartsitavslag och kv&rtaitspatsar med 
tvär bas fanns också på denna plats(Christiansson 1969:9-
26). 
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3 HYPOTESER. 

För att rekonstruera levnadsförhållandena i förhistorisk 
tid kan kända historiska och etnografiska förhållanden tas 
till utgångspunkt vid uppställande av hypoteser och model-
ler för resursutnyttjande och säsongsflyttningar.Sådana hy-
poteser och modeller kan testas mot arkeologiskt och ekolo-
giskt material,genom etnologiska jämförelser och mot upp-
gifter i äldre skriftliga källor. 

Utifrån den övergripande frågeställningen för denna upp-
sats; att undersöka utnyttjandet av skogs- och myrmarker-
na i norra Norrlands .lnland under förhistorisk tid och 
fram till 1600-1700-talet,kan antagandet göras att: 
Det har funnits en särskild fångstekonomi i inlandet,med en 
inlandsbefolkning som levde av jakt och fiske,under yngre 
järnålder ocn fram till 1600-talet. 
Detta antagande kan preciseras i följande hypoteser: 
·1. Vildrenar föreko'm i stort antal 1 norra Norrlands in-

land under senare delen av den förhistoriska tiden och 
ända fram till 1600-1700-talen och dessa-var~det vikti-
gaste villebrådet för befolkningen i detta område. 

2. Före 1600-talet levde skogssamerna huvudsakligen av 
jakt och fiske.Den svenska lappmarkens byindelning på 
1600-talet hade sitt ursprung i fångstmöjligheterna och 
_ur den bygemenskap som byggde på samarbetet vid vild-
renjåkten •. 

3. De samiska offerplatsfynden från järnålder och medel-
tid hör samman med en samisk kultur i huvudsak baserad 
på jakt.och fiske. 
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4 MATERIAL OCH KÄLLKRITISKA SYNPUNKTER. 

Denna u~dersäkRing,berör problem både under förhistorisk 
tid,medeliid oca t-örjan av nya tiden men huvudsakligen 
under yngre järnälder och medeltid.Som hitre tidsgräns 
har satts tiden o~kring 1700.Ur historisk och arkeologisk 
synpunkt kan tiden fram till 1600-1700 i övre Norrlands in-
land sägas tillhöra förhistorien.Först från slutet av 1600-
talet och början av 1700-talet finns det ett mer utförligt 
skriftligt material om förhållandena i detta område (ex. 
Schefferus 1673,Högström 1747). 
Tiden från 1600-talets början förefaller vara en viktig 
brytningstid då tidigare livsmönster radikalt förändras. 
Kyrkans omvändelsearbete som intensifierades vid denna tid 
kom att starkt påverka den dåtida samekulturen. 
Som jämförelse kan noteras att Carpelan sätter övergången 
från samisk järnålder till den nya tiden i Kemiälvsområdet 
vid 1600-talets början.Arkeologiskt kännetecknas detta av 
en övergång till jordgravar efter kristet mönster(1975s33). 

Till grund för denna uppsats ligger en genomgång av material 
kring frågan om resursutnyttjande och säsongsflyttningar 
inom fångstkulturen i Norrland och norra Finland.Förutom 
arkeologiska källor har skriftligt källmaterial och etno-. 
logisk litteratur utnyttjats liksom litteratur kring eko-
logiska problem • 
En betydande del av den arkeologiska forskningen i övre Norr-
la~d är ett resultat av RAÄ:s undersökningar i samband med 
vattenkraftsutbyggnaden.Områdena mellan de utbyggda vatten-
dragen är till största delen outforskade.Det förefintliga 
arkeologiska materialet kan därför knappast sägas ge någon 
helhetsbild av den förhistoriska bosättningen. 
Enbart med utgångspunkt från det arkeologiska materialet 
har det inte varit möjligt att förklara hur den historiska 
tidens ekonomiska och etniska förhållanden i övre Norrland 
uppkommit.Situationen är också märklig såtillvida att det 
endast finns få fynd som har kopplats samman med den samis-
ka befolkning som måste ha funnits i området(Jmfr Zackris-
son 197b:88f,99).Större delen av fyndmaterialet från järn-
åldern har i allmänhet ansetts höra samman ·-med andra 
folkgrupper än samerna. 
Som ett led i detta uppsatsarbete har som särskilt under-
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sökningsområde utvalts ett inlandsområde i Gällivare socken 
beläget mellan Lule och Kaitum/Kalix älvdalar nedanför 
fjällornrådet ocn ovanför kustområdet ocn nögsta kustlinjen. 
Inom detta område har ett antal lokaler utvalts för en ar-
keologisk inventering som genomförts sommaren 1981.Tidigare 
fyndmaterial från detta område har granskats dels genom be-
skrivningar i' litteraturen och dels genom besök vid museerna. 
Inventeringen kan ses som ett källkritiskt arbete eftersom 
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den utförts i ett område dit den arkeologiska forskningen nor-
malt inte har sin uppmärksamhet riktad (Jmfr RAÄ rapport D9 
1975 ang. Råne älvdal). 
Förutom de källkritiska synpunkter som kan läggas på det 
rent arkeologiska fyndmaterialet saknas också ett represen-
tativt och analyserat osteologiskt material som kan visa 
vilka djur som funnits och utnyttjats i norra Norrland. 
I denna uppsats har tendenserna i det osteologiska·ua~yser-
na. från övriga Norrland tillmätts betydelse liksom sentida 
utbredning av olika arter och ekologiska aspekter på utbred-
ningen. 
Etnografiska jämförelser har spelat stor roll vid försök 
att rekonstruera levnadsförhållanden i förhistorisk tid. 
Här måste man ställa sig kritisk till försök att ,~Ul-,i-iio~ci-
fennoskandiska förhållanden överföra modeller som bygger på 
förhållanden hos sentida jägarfolk i helt annorlunda natur-
och kulturmiljöer.Som påpekats av Vorren skiljer sig Nord-
skandinaviens förhållanden också från det övriga cirkumpo-
lära området med vida konsekvenser för bosättning och re-
sursutny,t,t.j-~de ( 1980: 236 f). 
Forskningen kring Nordfennoskandiens fångstkulturer kan an-
vända de möjligheter till etnografiska jämförelser som finns 
i och med att det ännu under historisk tid funnits folkgrup-
per som huvudsakligen levt av jak• och fiske i detta område. 
Studier av historiskt och etnografiskt källmaterial från det-
ta område är därför av största betydelse f~r.:S:o:tskningen 
kring ~orrländsk fångstkultur. 
I denna uppsats har historiska och etnografiska källor ut-
nyttjats för att belysa skogssamernas bosättning och resurs-
utnyttjande. 
De av Hultblad bearbetade befolkningsuppgifterna har an-
v~nts för att få fram ungefärliga uppgifter om befolknings-
situationen vid nya tidens början(1968).Hultblads rekon-s.truk-
tion av de gamla samebyarnas territoriella utsträckning och 



uppgifterna om äldre gemensamma byvintervisten har till-
mätts betydelse eftersom en liknande byorganisation har 
funnits i andra delar av samernas bosättningsområde.Tegen-
grens rekonstruktion av Kemisamernas arbetsår har ansetts 
som betydelsefull i detta sam.manhang.,(1953).Uppgifterna i 
det skriftliga materialet har jämförts medi·Mt arkeologiska 
materialet. 
Utifrån de skriftliga källorna har en modell konstruerats 
som representerar en möjlig länk mellan en äldre fångst-
kultur och den historiskt kända nomadismen och skogssamis-
ka bosättningen.P.g.a. det rådande arkeologiska forsknings-
läget kan denna modell endast prövas i en•kilda delar mot 
ett arkeologiskt fyndmaterial. 
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• 1 
MAT1RIALREDOVISNING 
Arkeologisk inventering mellan Lule och Kalix älvdalar. 

De kända boplatserna i övre Norrland uppvisar en koncentra-
tion till stränderna av vattenkraftsreglerade älvar och 
sjöar.Från områdena mellan älvarna är det arkeologiska ma-
terialet litet speciellt ifråga om boplatsfynd från för-
nistorisk tid. 
Som ett led i insamlingen av material till denna uppsats 
har författaren till denna,genomtört en arkeologisk inven-
tering inom Gällivare socken sommaren 1981. 

För att representera tänkbara boplats-och aktivitets om-
råden i inlandet mellan Lule och Kaitum/Kalix älvdalar 
nedom fjällområdet och ovan kustområdet och högsta kust-
linjen utvaldes ett antal lokaler för inventering. 
Syftet med inventeringen var dels källkritiskt d.v.s. att 
genom en mindre undersökning se om det begränsade registre-
rade fyndmaterialet återspeglar de verkliga förhållandena 
eller endast är ett resultat av det rådande arkeologiska 
forskningsläget och dels att få svar på följande frågor: 
Finns det förhistoriska boplatser i området? 
Finns det andra typer av boplatser än strandbundna boplat-
ser'? 
Finns det boplatser eller andra typer av lämningar som kan 
tänkas ha ett samband med offerplatsfynden från järnålder 
och medeltid'? 
Finns det fångstgropar eller andra typer av lämningar än 
boplatser'? 

I samband med inventeringsarbetet gjordes en genomgång av 
tidigare fyndmaterial från undersökningsområdet •. .. 
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Karta visande undersökningsområdets läge (inringat) samt 
de av Serning beskrivna samiska offerplatsfynden från 
järnålder och medeltid.(Serning 1956). 

5.1.1 Ark~ologisk f~ltinven~ering. 

Fältinventeringens utförande och resultat redovisas 
nedan.För närmare fyndbeskrivning hänvisas till bilaga. 
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Inventer-_ingens utförande~ 

Styrande för uppläggningen av inventeringsarbetet har varit 
de ovan redovisade frågeställningarna. 
Den totala tillryggalagda sträckan efter vilken inventering 
skett uppgår till ca 15mil,fördelade på 6mil vid vattendra-
gens stränder och 9mil i skogsterräng. 
~e olika lokaler som utvaldes för inventering har inte genom-
sökts fullständigt.Inventeringens syfte var att genom att 
täcka av större områden på relativt kort tid försöka få fram 
en del fakta om fornlämningarnas karaktär inom området.Inven-
teringen har haft karaktären av en mindre provundersökning. 
Arbetet har bedrivits på egen hand och resultatet har givet-
vis påverkats av bristande erfarenhet av inventeringsarbete. 
Det har inte ansetts nödvändigt att i detalj redovisa vilka 
ytor som genomsökts.Nya fynd kan mycket väl göras vid en 
grundligare genomgång. 
För att uppfylla inventeringens syfte kunde inte alltför 
lång tid läggas ned på varje enskild lokal.Dokumentationen 
på fyndplatserna har delvis blivit ~f'tersatt härigenom. 

Inventeringen vid vattendragen har utförts som strandlinje-
inventering,i huvud~ak till fots men delvis också med båt. 
Beroende på terrängförhållandena har stränderna genomsökts 
upp till ett avstånd på ca 30m från vattnet.Ca 1,5mil strand 
till sjöar mindre än 1km långa har inventerats. 
Inventeringen i skogsterräng har delvis utförts i skogspar-
tier i nära anslutning till vattendragen.I myrområden har 
åsar och torrare mark genomsökts. 
Vid genomsökningen av terrängen har erosions- och markskador 
utnyttjats och i vissa fall har mindre provgropar upptagits 
då detta ansetts nödvRndigt. 

Inventeringens resultat. 

Sedan tidigare var två boplatser av stenålderskaraktär kända 
vid Råne träsk.Utsträckningen av dessa boplatser är troligen 
större än vad som tidigare antagits eftersom översandning 
tycks ha skett.Ett relativt stort område med boplatsindika-
tioner kunde lokaliseras vid inventeringen. 
Ytterligare två lokaler med boplatsfynd av stenälderskarak-

•, r·,. 
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tär noterades vid inventeringen,Vassara träsk och Sakajärvi. 
Vid Sakajärvi gjordes inte fynden vid stranden utan i en 
vägskärning på en höjd ca 50m från vattnet. 
Fynd av icke strandbunden bosättning är härdar vilka i de 
flesta fallen torde tillhöra samekulturen från 1600-,1700-
och 1800-talen och kåtalämningar av okänd ålder. 
Inom undersökningsområdet finns två samiska offerplatser med 
fynd från järnålder och medeltid;Saivo och Atjekåive.Genom 
jämförelser med övrigt fyndmaterial i området och de ekolo-
giska förutsättningarna kan dessa fyn~ placeras in i ett eko-
nomiskt och ideologiskt sammanhang.Detta är en annan meto-
disk utgångspunkt att tolka dessa fynd än att utgå från en-
skilda föremålskategorier i fyndmaterialet. 
Fångstgropar påträffades på två lokaler;Ripatsrova och Råne 
träsk. 
Vid Råne träsk finns p-opå.r::med oklart -ur·aprung qoh,'bYieå 
funktion.En försänkning och gropar av oklar karaktär finns 
också vid Nietsak. 
Ytterligare ett fynd av okänd karaktär gjordes vid Njarka-
vaara vid Råne älv.Fyndet består av en närmast rektangulär 
stensättning,övertorvad,med enstaka stenar 1· ytan.Detta kan 
vara en grav. 

Resultatet från inventeringen visar att det med stor sanno-
likhet finns ett betydande arkeologiskt material i detta om-
råde som till största delen är oupptäckt och outforskat. 
Detta material kan tänkas ha betydelse för forskningen kring 
fångstkulturen i övre Norrland,särskilt dess upplösning_9~h 
~vergången till renskötsel. 
Många av--fornlämningarna i inlandets skogsområd-eii ·komme-r 
troligen att förstöras genom skogsbruksåtgärder om de inte 
upptäcks och registreras inom en rätt snar framtid.Därige-
nom skulle ett värdefullt material gå förlorat.Det moderna 
storskogsbruket innebär i vissa avseenden en lika genomgri-
pande naturförijndring ~om vattenkraftsutbyggnaaen. 
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TIDIGARE FYND. 

5.1.2 Boplatsfyna: 
Enligt Riksantikvarieämbetet finns två boplatser av sten-
ålderskaraktär registrerade vid Råne träsk.Fångstkultu-
rens boplatslämningar är som regel inte inventerade vid 
den inventering för den ekonomiska kartan som genomfördes 
under 1970-talet och som berör den östra delen av det för 
denna uppsats aktuella undersökningsområdet. 
Riksantikvarieämbetet bedömer det inte sannolikt att forn-
lämningar av betydande kvantitet och kvalitet kan förvän-
tas inom Råne älvdal med hänsyn till de topografiska för-
hållandena (RAÄ rapport D9,1975.Kulturlandskap i älvdalar II). 
I samband med utbyggnaden av Aitikgruvan genomfördes en 
kulturhistorisk inventering av byggnadsområdet och delar 
av Vassara älv.Skörbrända stena~ påträffades vid samman-
flödet av Vassara och Lina älvar på södra stranden. 
Några kåtaplatser samt några tiotal härdar finns registre-
rade inom undersökningsområdet{troligen sentida). 
övrigt: 
En osäker fångstgrop samt 8 oregelbundna oeh delvis vall-
omgivna gropar finns registrerade vid Råne träsk.Några 
har förmodats vara fångstgropar. 
Offerplatser från järnålder och medeltid redovisas sär-
skilt.H~rutöver finns ytterligare några offerplatser re-
gistrerade. 

5.1.3 Offerplatsfynd från järnålder och medeltid: 
(Efter Serning 1956). 
Saivo: 
Per Högström:"Den 21Julii (år 1747) uppbrändes af Missio-
nar Zelberg,som då bodde i Brukshusen,Lapparnas helgedom 
wid Saiwo söder om Dundret bestående af fem S&ite,tillika 
med de där liggande offren af ofanteliga hornhögar.Den be-
kanta trollyxan hämtades där hwilken Lappen Knut Mickels-
son Perik,som 1745 om hösten tog henne derifrån åter lå-
tit henne ditbära och på henne hängt ett silfwer löf". 
Fynden: 
5 hästskoformiga spännen 
1 armring 
3 fingerringar 
kedjelänkar 
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3 hängprydnader 
1 örring 
2 pärlor 
3 paljetter el. likn. 
} beslag 
33 pilspetsar el. delar därav 
4 knivar el. delar därav 
1 järnhank 
1 böjd järnten 
1 avlångt järnföremål slutande i tre spetsar 
3 fragment av järn 
1 avlångt järnföremål,möjl.del av pilspets. 
19 fragment av bronsbleck 
1 nedsmält föremål av tennliknande metall 
20-tal sammanbankade glimmerskivor,en del med hål 
2 flintbitar 
ornerad benbit 
underkäke av björn 
hästtand 
renhorn och ben 
näver 
Serning daterar Saivofyndets samtliga föremål till 1000-
1100-talen möjligen med undantag av en paljett som kan 
vara senare. 

Atjekåive: 
Fynden: 
Rund prydnad av tennliknande metall 
Hängbleck av brons 
3 fragment av bronsbleck 
Fragmentarisk ring till ringspänne i brons 
5 sammanbankade glimmerskivor varav 3 genomborrade 
2 järnpilspetsar 
små bitar brända ben 
Ytterligare pilspetsar samt arm- och fingerringar i pri-
vat ägo ha förkommit. 
Serning daterar föremålen från Atjekåive till 1100-1200-
talen 
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Fynd från 3aivo (Efter Serning 1955) 
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Fynd från Saivo (Efter Serning 1956) 
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Kort sammanställning över övriga offerplatsfynd från järn-
ålder och medeitii~ (Efter Serning 1956). 

Pålnovuoddo:Fynd av seitar,renhorn,ben,ett svärd,mynt. 

Rautasjaure:Fynd av främst pilspetsar och mynt,spännen,arm-
och fingerringar,kors,hängprydnader,rembeslag, 
söljor m.m. 

Unna Saiva: Fynd av horn,ben,spännen,ringsmycken,kedjegarni-
tyr,hängprydnader,rembeslag,remfördelare,söljor, 
pärlor,pilspetsar,sUvermynt m.m.Plundrad. 

Skerfe: Fynd av björkkäppar,pilspetsar och andra järn-
föremål.Plundrad nästan fullständigt. 

Vidjakuoika:Fynd av seitar,renhorn,ben,pilspetsar,nitar ben-
föremål.P.g.a. platsens läge har föremål möjli-
gen•bortspolats av älven. 

Seitaure: Fynd av fragment av lerkärl,bronsblecksfragment, 
1'Yartsavalag,pärla.En seite har funnits på plat-
sen.Plundrad. 

Ailesvare: Ett troligen vikingatid spänne har funnits i 
privat ägo från denna plats. 

Gråträsk: Fynd av näver,ris,käppar,spännen,ringsmycken, 
kedJegarnityr,nängprydnader,pärlor,remprydnader, 
silvet·wyn~m.m.I närneten av denna plats ha på-
träffats sänken,delar till slädmede,framdel av 
skida,bottenbräda till akja m.m. 

Vindelgransele:Fynd av renhorn,ben,fragment till ovala spänn-
bucklor,spännen,arm-·och fingerringar,kedjehål-
lare,hängprydnader,rembeslag,lås och nyckel,pil-
spetsar m.m.Plundrad. 

Bäsksjö: Fynd av renhorn,ben,hängkors,hästskoformingt 
spänne,ringspänne,pärlor,silvermynt.Uppenbarli-
gen plundrad eftersom fynden inkommit från olika 
personer i trakten. 
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5.1.4 Lösfynd: 
(Efter Serning 1960).(Här redovisas fynden från hela Gälli-
vare socken). 

Eldslagningssten,oval,av kvartsit.Funnen i trakten av 
Gällivare.Närmare fynduppgifter saknas.Datering:Romersk 
järnålder-vendeltid. 

Prydnad av brons,avlång,böjd på längden.översidan ornerad 
med två halvt fristäende björnfigurer mellan vilka meander-
mönster i låg relief med tre punkter i mellanrummen.I mitt-
linjen en otydlig rad av fem rundlar,troligen djurhuvuden. 
Insidan smågropig,de något överskjutande kanterna förenas 
i båda ändarna av en tvärgående,bandformig ribba.Funnen 
vid Kaitum älv.Datering:Romersk järnålder-vendeltid. 

Skafthålsyxa av järn,långsträckt,smal,med rak överdel och 
långt neddraget eggparti.Icke återfunnen.Datering:Vendel-
tid? 

Pilspets av järn,gaffeleggad.Längd 19cm,bredd mellan spet-
sarna 3,5cm.Funnen på Norrkaitums samebys område.Datering: 
Vikingatid eller senare. 

Framspets av skida av bottnisk typ,av tall •. Den plana över-
ai4an ornerad med dubbeldragna linjer och bandflätnings-
motiv,dels i ett rombiskt parti vid spetsen,dels längs ski-
dans mitt.Vid den skadade framspetsen del av ett hål.Fun-
nen vid dikesgrävning i byn Purnu.Datering:Yngre järnllder 
eller senare. 

Lösfynd.Hembygdsmuseet i Gällivare: 

Kvartsitspets med tvär bas.Längdsnitt 11,3cm,största bredd 
3,6cm.Funnen vid Leitikåbba vid Kaitum älv. Se bild. 

Skida,enligt geologisk undersökning vid Historiska Museet 
daterad till 1000 f.O.Mossfynd vid Martinvaara. Se bild. 

Skidkälkmedar.Mossfynd vid Skaulo,daterade till 700-talet. 
Närmare uppgifter om dateringssättet saknas. Se bild. 

Bronsföremål funnet vid Kaitum älv.Samma som ovan. 

Skidspets funnen i Purnu.Samma som ovan. 

Gaffeleggad pilspets funnen på sydsluttningen av Larkim-
tjåkko sö11.e1·· ·om :Nikketluokta. S~' bi.ld. 

Pilspets av järn funnen vid Vassara träsk,Gällivare.Sebild. 
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Under Sverige hörande samebyar samt skoltbyarna vid nya 
tidens början (Hultblad 1968:72f) 

A. lngermanna lappi:i.r 
B. Umbyn 
C. a-f Lais före 1607.a Snåsen,b Namdalen,c Bindalen, 

d Ran,e Vefsen,f Gran el. Lais i dess senare omfattn. 
D. Luokta 
E. Semisjaur R. Tenoby 1. Neiden 
F. Arvidsjaur s. Utsjoki 2. Pasvik 
G. Jokkmokk T. Peldojärvi 3. Petsamo 
H. Tuorpon u. Enare 4. Suenjel 
I. Sjokksjokk V. Kittilä 
J. Sirkas X. Sodankylä 
K. Tingevara Y. Sombio 
L. Siggevara Z. Kemikylä 
M. Rounala Å. Kuolajärvi 
N. Suondavara Ä. Kitka 
O. Kautokeinc;> ö. Maanselkä 
P. Lappijärvi 
Q. Aviovara 
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Fisketräsk. Lule lappmark. 
På kartan har markP.rats identifierade trijsk där sa.mer fiskat 
enligt 1559 och 159~ års träskförteckningar.1559 års förteck-
ning upptar ett 40-tal träsk och 9~-tal namn på samer som fis-
kat d1r.Skatten har fr~mst utgått i glidda och sik. 

Trijsk identifierade av Hultblad (1968:72f): 
1 . Vastenjaure 
2. Virihaure 
3. Sallohaure 

......... -
4. RJ.vvejaure 
5. Tarraure 
6. Peraure 
7. Sitojaure 
8. Jaggat 
9. Saivo,Nietsak 
10. Muddus 
11 • Storlule 
12. Harrejaure,Järtajaure 
13. Ållojaure 
14. Vaikijaure 
15. Tårrajaure,Maitum 
16. Puottaure,Holmträsk 
17. Juokeljaure 
18. Vuoddas,Saiva 
19. Böntrl?.sk 
20. Ka.iturnjaure 
21. Nujaure 
22. Piertinjaur 
23. Suobbat 
?4. Skalka 
25. Karats 
26. Juognajaure (ej rekogn.) 

övriga: 27. Purkijaur(1559,Porke jaur). 
28. Tjåmotis(1559,Kiomotis jaur). 

(Uppgifterna om 1559 års fisketräsklängd erhållna av 
L.Lundmark,historia,Umei). 

\ 
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5.3 ~enar och älgar. 
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5.3.1 Älgavskjutningen inom olika regioner i Norrbottens län. 
1980 (Jakt i norr 1-81,Norrbottens läns Jaktvårdsförening 
Luleå). 
1981 års avskjutningsiffror angivna inom parentes (Upp-
gifterna hämtade ur dagspressen). 

Variationerna i älgavskjutning mellan olika regioner kan 
anses vara en grov återspegling av älgbeståndets varie-
rande täthet eftersom hänsyn tas till tillgången vid till-
ståndsgivningen för jakten. 

Gränsen för svårföryngrad skog är översiktligt utmärkt 
med pricklinje (Föreskrifter m.m. till Skogsvårdslagen, 
Skogsstyrelr,en 1979).Det torde finnas ett klart samband 
mellan betingelserna för skogens tillväxt,tillgången på 
föda för älgarna och d~rmed älgbeståndets täthet. 

32 



5.3.? 

·- --------------.---• V_,_ 
vfii)~ 

~o 

Fjäll-- och tundravildrenens. ursprungl:i,.ga utbredning i Eur-
asien. 
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ratamren(rutor), 
fjällvildren(svart), 
ekogsvildren(punk-
ter). 

(Siivonen 1976:8, 
130) 
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5.3.3 
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+ = Fr•gm.nt•m•thod 

D = Dalälven 
L • Ljungan 
Ä = Ängermanälven 
U = Umeälven 
S = Skellefteälven. 
+ anger antal fragment. 

Förhistoriska fynd av ren (punkter).Antagen utbredning 
av vildren,enligt Ekman (1922) (skuggat).Efter E.kman_och 
Iregren,Early Norrland 8,manuskript (Iregren 1980:18). 
Daterade fynd av renben (kryss).(Zackrisson 1976:85f). 
A. 15 f.0.-18'.j e.O. C-14 dat. 
B. 420-620 e.O. C-14 dat. 
c. medeltid. Indikation på tamren 

Höger. 
Förekomst av älg ocn ren i procent av antalet boplatser 
inom respektive älvsystem.Efter Ekman och Iregren,Early 
Norrland 8, manuskript (Iregren 1980:19). 
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Vildrenens utbredning under första delen av 1700-talet. 
(Efter Ekman 1910). 
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5.3.5 Klimat och vegetation. 

Glaciärvariation i Sverige.Efter E.Bergström (Ahlmann 1953:38). 
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Under årtunendet före år O. går lövskogen tillbaka i norra 
Norrland~ inland och granen sprider sig (Uppgift från Roger 
Engelmark, ekologisk botanik, UmeA ). 
Vegetationsutvecklingen kan tolkas som att klimatet blev 
kallare och nederbördsrikare vilket också återspeglas i 

en markant tillväxt av glaciärerna. 
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6. 1 

PRÖVNING AV HYPOTE~ER. 

Hypotes 1.(se sid.13) 
Vildrenförekomst och vildrenjaktens betydelse finns omta
lad i skriftliga källor.S.Ekman har försökt kartlägga 
vildrenens tidigare utbredning och han har också gjort en 
sammanställning över olika jakt- och fångstmetoder (1910). 
Ännu under 1800-talets senare del fanns vildrenar kvar i 
de nordligaste delarna av Norrbottens län. 
I Schefferus Lapponia från 1673 meddelas att inga andra 
villebråd jagades med sådan iver som vildrenen och björ
nen medan älgen fälldes när han någon gång påträffades 
vilket emellertid sällan skedde (1956:259).Schefferus ci
terar O.P.Niurenius:"Älgar finnas blott i södra delen av 
Lappland.I övriga delar förekomma de sparsamt eller inte 
alls."(1956:365).N.Lundius meddelar att:~I Lule lappmark 
finnas ej älgar,och om man någon gång möter älgar där, 
sker det av en händelse.Men i Ume Lappmark finnas både 
älgar och vildrenar."(Schefferus 1956:366). 
Vildrenens förekomst under 1600-talet och framåt i tiden 
ijr ganska väl dokumenterad men den avgörande frågan i detta 
sammanhang är vildrenens förekomst och utnyttjande före 
1600-talet fr.a. då under yngre järnålder och medeltid. 

Åtminstone vad levnadssättet beträffar kan man skilja på 
två varianter av renen,skogsrenen samt fjäll- och tundra
renen(Siivonen 1976:8,130f, Hultblad 1968:48-54, Burch 
1972:342). 
I Norrbottens läns inland finns goda sommar- och vinter
betesland för renen.Sommarbetena finns i anslutning till 
myrmarkerna och vinterbetena på de torrare hedmarkerna. 
Inom det för denna uppsats aktuella undersökningsområdet 
finns idag en omfattande skogsrenskötsel.Sommar- och vin
terbetena ligger blandade om varandra vilket innebär att 
renarna inte behöver göra några längre säsongsvandringar. 
Älgstammen i Norrbottens län uppvisar en starkt avtagan
de täthet från kustlandet upp mot fjälltrakterna (Se fig. 
sid.32).Detta torde främst förklaras av sämre vinterbetes
förhållanden och allmänt svårare klimatförhållanden i in
landet och fjälltrakterna.Inlandets magra lavmarker är 
dåligt vinterbetesland för älgen men bra för renen.Vinter-
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tid sker också en vandring av älg ner från de högre lig
gande områdena i inlandet och fjälltrakterna (P~O.Lindahl 
1971:159-167, G.Markgren 1971:174-186). 
Som framkommit genom NTB-projektet så är fyndfrekvensen 
av ren större mot norr medan älgen avtar (Se fig. sid 34). 
Materialet från de förhistoriska boplatserna vid Lule älv 
är em~.llertid i stort sett oundersökt. Tendensen i NTB: s 
osteologiska bestämningar visar på en viss överenstämmel
se med de båda arternas sentida utbredning. 
Det osteologiska materialet från de arkeologiska undersök
ningarna i övre Norrland bekräfter förekomst av ren under 
förhistorisk tid men det har inte kunnat fastställas om 
det rört sig om vilda eller tama renar.Större delen av 
materialet saknar också säker dateri~g. 
Alltför få osteologiska bestämningar har gjorts för att 
säkra slusatser ska kunna dras om vildrenens tidigare före
komst.Trots detta är det nog ändå inte en alltför djärv 
slut.sat•s att åtminstone så länge som nuvarande· klimat- ;och 
vegetationsförhållanden varit rådande,dvs. under det sub
atlantiska klimatskedet,så har vilda renar förekommit i 
övre Norrlands inland och fjälltrakter.Det måste för öv
rigt anses ytterst osannolikt att en vildrenstam skulle 
utbrett sig först vid nya tidens början då vildrenf5rekomst 
finns skriftligt belagd. 

Det är troligt att älgen gynnades av varmare klimat och 
större lövträdstillväxt under tidigare klimatskeden medan 
renens utbredning var mer begränsad till fjäll trakterna. 
Den succesiva klimatförsämringen och granens invandring 
torde snarast ha varit till renens fördel medan älgstam
men minskat.Skägglavarna i gammal granskog är en viktig 
nödföda för renen. 
Vid uppskattning av .. vildrenstammens · möjliga storlek .. Ihäste 
betestillgången utgöra grunden.De beräkningar som gjorts 
för renskötseln och därav rekommenderat renantal kan tjäna 
som vägledning.Till skillnad från den tidigare intensiva 
renskötseln innebär dagens renskötsel att renarna får vand
ra relativt fritt omkring och deras levnadssätt har häri

genom närmat sig de vilda renarnas.Hänsyn måste också tas 
till att renbetesmarker gått förlorade och att renskötseln 
är ge~om~la-~begränsad till vissa områden.Å andra sidan 
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gynnas tamrenarna av renskötseln t.ex. genom nödutfodring 
under svåra vintrar.Vildrenarnas behov av betesmarker var 
troligen något större än för nuvarande tamrenar räknat per 
individ.I genomsnitt är renbeläggningen idag ca 1,5 ren/k:Ii 
räknat på den totala arealen i renskötselområdena.(SOU 1966: 
12).Renräkningar är gjorda på nettorenstammen och ett an
tagande om en vildrenstam med en bruttotäthet om 1,5 ren/krf 
är kanske inte orimligt högt.Vegetationsförhållandena i 
norra Norrlands inland möjliggör också förekomst av den mer 
stationära skogsvildrenen (Jmfr Siivonen 1976:8). 

Förekomst av skogsvildren ger särsilda förutsättningar för 
jakt ocn fångst.Vildrenarna i skogslandet har varit möj
liga att jaga och fånga under större delen av året vilket 
omtalas i skriftliga källor.En renjägare i skogslandet var 
inte beroende av att jaga och fånga renarna vid vissa till
fällen på året som i samband med djurens säsongsvandringar. 
Inte heller behövde han följa vandrande renhjordar.Detta 
måste ha betydelse för möjligheterna att också domesticera 
renen. Är det måhända en tillfällighet att tamrenskötsel ,kom 
att utvecklasiEuroasiens taigaområden men inte i Nordame
rikas mer tundradominerade områden? Deana• fråga kan emel
lertid inte utredas i detta sammanhang. 
Snöförhållandena i skogslandet ger speciella förutsättning
ar för renjakt.Jakt efter ren med hjälp av skidor hör spe-
ciellt ihop med skogslandet (Ekman 1910:23). _____ _ 
De många fynden av skidor,slädar och spetsar från järnålder 
och tidig medeltid i norra Norrland kan få en förklaring 
genom en jämförelse med vad som är känt genom historiska 
källor om redskap vid vildrenjakt.Äldre fynd av skidor och 
spetsar kan kanske förklaras på samma sätt.Skidfynden vitt
nar om utnyttjande av inlandets resurser under vintern. 

Ur arkeologisk synpunkt kan jakt på vildren beläggas genom 
daterade fynd av ben från vildren i anslutning till boplat
ser eller andra anläggningar samt genom lämningar från själ
va jakten och fångsten i form av jaktredskap och fångstan
läggningar.Genom jämförelse av de arkeologiska lämningarna 
med de ekologiska förutsättningarna kan välgrundade anta
ganden göras beträffande vilka djur som jagats och fångats. 
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I de fall fångstgropars ursprungliga storlek går att fast
ställa kan det kanske gå att fastställa om de varit avsed

da för renar. 
Ett av de äldsta skriftliga beläggen för jaktsätt och före
komst av renar i Nordskandinavien är Diaconus'"Historia 
langobardum".Där berättas om ett folk "scritobinerna" som 
me~ hjälp av krumma trästycken löpte ikapp vilda djur.Hos 
dem fanns ett djur som liknade en hjort.Diaconus'beskriv
ning har ansetts avse samerna och renarna (Haetta 1976:12f). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att h1-poj;esen:om v.tl:d.~ 
renförekomst och vildrenjakt tycks stödjas av osteologis
ka bestämningar och arkeologiska fynd samt på ekologiska 
grunder. 

6.2 Hypotes 2.(se sid.13) 

Samernas äldre byorganisation går inte att förklara uti
från rennomadismens arealdisponering (Vorren 1980:255f). 
F.Hultblad tillhör dem som behandlat samernas byindelning 
i äldre tid.Själva livet i byarna kan emellertid inte spå
ras på annat sätt än att gemensamma vinterbyar förekom än
nu i början av 1600-talet i Torne,Lule och Pite lappmarker 
(Hultblad 1968:70).Hultblad menar att rennomadismen breder 
ut sig först under 1600-talet (1968:59,63f).Det var samar
betet vid vildrenjakten som enligt Hultlad var grunden för 
samernas äldre byorganisation (1968:58).Han stödjer sig 
på Tegengrens iakttagelser be)titfande den finska lappmar
ken. De vuxna männens.~antal.1·:.samebyarna och den kända stor
leken på ett vildrenjaktlag tyder enligt Tegengren på ett 
samband mellan byorganisationen och vildrenjakten(1953:33f). 
Den jämförelse Tegengren gör för den finska lappmarken 
kan också göras för den svenska.Gemensamma jakter där bytet 
delades efter uppgjort antal och med deltagande från hela 
byn finns beskrivna för Torne lappmark under 1600-talet 
(Ekman 1910:18f). 

-
Utifrån den av Hultblad redovisade statistiken över anta-
let skattelappar i de svenska byarna vid mitten av 1500-
talet skulle de flesta kunna inpassas i den ram på 8-12 
man för ett vildrenjaktlag som Tegengren påvisat(Se sid.31). 
(I den finska lappmarken förklaras den avvikande storleken 
på en by av att mari där jagade i flera lag,Tegengren 1953:34). 
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Byområdenas utsträckning såsom de rekonstruerats av Hult
blad, ·. \lppgifterna om gemensamma vinterbyar och antalet 
skattande i byarna uppvisar påfallande likheter med de för
hållanden som Tegengren funnit i den finska lappmarken. 
Det kan i detta sammanhang vara värt att notera att Schef
ferus ansåg att denna byindelning inte var ny utan redan 
måste ha funnits i forntiden eftersom ingen annan var känd 
av lapparna eller förordnad av svenskarna.Han ansåg också 
att namnen var gamla och inte kunde härledas ur nyare för
hållanden (1956:63). 
Vilken betydelse hade då jakten och fisket i de svenska 
samebyarna och vilken betydelse hade renskötseln? 

Skriftliga källor omtalar hållning av tamrenar i Nordskan
dinavien redan under 800-talet.Det är den norske storman
nen Ottars berättelse (Hultblad 1968:65, Vorren/Manker. 
1976:24).Denna källa ger emellertid inga närmare uppgifter 
om formerna för renskötseln förutom att 6 renar var sär
skilt värdefulla i egenskap av lockrenar för vildrenjakten. 
Detta tyder på vildrenjakten måste ha varit betydelsefull 
vid denna tid. 
I den s.k. Täljestadgan från 1528 omtalas de svenska samer
na som jijgare."Det överenskoms att,att ingen får hindra de 
kringströvande skogsmännen,de s.k. lapparna på deras jakter, 
ej heller de ovannämnda birkarlaboa på deras färd till des
sa lappar"meddelar Schefferus (1956:191,jmfr Zackrisson 
1976:80). 
Som påvisats av Tegengren var jakt och fiske Kemisamernas 
viktieaste näringsfång ännu under 1~00- och 1700-talen. 
Trots alla fråeetf'cken ~,om kan sättas kring uppeifterna 
i Karl IX:s renlängd från 1605 och hur de i allmänhet mycket 
låga registrerade renantalen skall tolkas så kan avsevärda 
skillnader inom och mellan byarna noteras som knappast kan 
vara tillfälliga(Hultblad 1968:59f,se sid.31).Stora skill
nader finns mellan byarna i öster och väster samt mellan 
byarna i fjäll- och skogstrakterna.Dessa skillnader kan 
jämföras med de näringsekonomiska skillnader som något se
nare finns beskrivna i prästrelationerna och Schefferus 
Lapponi3,hVseende fjällappar och skogs- eller granlappar. 
Samuel Rheen meddelar att:"Fiellapparna hafwa sin födo af 
booskapp och bruka föga fiskerii,uthan äta kött,ost och 
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miölk".(Schefferus 1956:242).0m skogs- eller granlappar
na meddelar Rheen att:"Granlapparna hafwa sin.-födo af fisk 
och wildbrå the fånga af skogen,then äta the winter och 
sommar,höst och wår".(Schefferus 1956:243). 
Uppgifterna i det skriftliga källmaterialet tyder på att 
renskötseln inte kan ha varit den dominerande näringen 
i de svenska samebyarna under 1500- och början av 1600-
talet.Ett arkeologiskt material som belyser samiska näring
ar i olika delar av lappmarkerna saknas f.n.Både de skrift
liga källorna och det arkeologi~ka materialet är alltför 
bristfälligt för mer långtgående slutsatser. 

Fynden från Norrvik vid Umeälven visar att tamrenar måste 
ha hållits under medeltiden,okänt i vilken utsträckning 
men åtminstone som dragdjur (Zackrisson 1976:86f).På den-
na plats fanns också fynd av flera vilda djur samt fisk, 
men dessa kan även höra samman med det fyndmaterial från 
sten- och bronsålde~ som öckså pltr~ffades,eftersom klar 
stratigrafi saknades.Hållning av tamren indikerades av ett 
föremål som med största sannolikhet hör till renens seldGn. 
Platsens fyndmaterial kan jämföras med vad som senare är 
känt om skogssamiska näringar där jakt och fiske kombine
rats med hållning av ett mindre antal tamrenar huvudsakli
gen som transportdjur och som lockdjur för vildrensjakten. 
Hur långt tillbaka i tiden renarna mjölkats är oklart.Forsk
ningen har f.n. inget entydigt svar på den frågan.Den all
männa uppfattningen är att renmjölkningen helt och hållet 
är ett kulturlån från -skandinaverna.K.Eidlitz har ifråga
satt denna uppfattning och menar att det förmodligen fun
nits någon typ av mjölkning också hos östsamerna och kan
ske också hos en del samojediska folk (1972:8-13).Renmjölk
ningens ålder och ursprung är en lika oklar fråga som tam
renskötselns ålder och ursprung. 
Det är möjligt att hållning av ett mindre antal tama renar 
och även mjölkning av dessa haft betydelse som näringsfång 
redan innan medeltiden. 
En uppskattning kan göras över i vad mån vildren,j~ten _ 
kan ha bildat srunden för samebyarnas ekonomi.Vildren
stammens täthet kan som visats ovan uppskattas till maxi
malt 1,5 djur/km~Utifrån data baserade på direkt observa
tion har E.S.Burch uppgett ett behov av 50 renar per per
son och år för att tillgodose alla behov i hushållet (1972: 
362).Som jämförelse kan noteras att Högström uppger att 
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en same inte behövde alltför stort hushåll innan det gick 
åt en ren i veckan. Under Högstr.öms tid hade eme-llertid en 

ti. 
stor del av det råmaterial till kläder och utrustning som 
tidigare antagligen hämtats från renen ersatts av annat ma
terial genom handeln med skandinaverna (1747:116,149). 
Enligt ovan redovisade antagande skulle ungefär 150 000 vild
renar ha kunnat finnas i Lule och Pite lappmarker vars byars 
områden ungefär uppgick till 100 000 km~Beroende på troliga 
variationer i renarnas antal mellan olika år och rovdjurs
trycket kan det möjliga genomsnittliga uttaget inte vara lika 
stort som slaktuttaget av nuvarande tamrenar och inte heller 
av samma storleksordning som avskjutningsprocenten på nuva
rande älgstam.Ett uttag någonstans mellan 10-20% motsvaran
de 15 000-30 000 för Lule och Pite lappmarker kan ha varit 
möjligt.Utifrån Burch data enligt ovan skulle detta kunna 
bilda underlag för en befolkning av högst 600 personer. 
Befolkningen i Lule och Pi te lappmarker beräknas:·. till knappt 
1900 personer vid 1600-talets början (Tegengren 1953:40). 
Som framgår av Hultblads statistik över antalet skattande 
torde befolkningen ha varit avsevärt mindre under 1500-talet: 
(Se sid.31).Under 1500-talet skulle befolkningstätheten i 
dessa lappma.rker således ha varit ungefär på samma nivå som 
Burch redovit,at för reneskimåerna dvs. 0,01pers./krl eller 
något däröver (Burch 1972:350). 
Den vid 1600-talets början stigande befolkningstätheten i 
de västra lappmarkerna ser Hultblad som ett resultat av 
förbättrade försörjningsmöjligheter genom renskötselns och 
renmjölkningens utveckling (1968:60f). 

Dessa beräkningar visar att vildrenjakt endast kan utgöra 
underlag för en mycket gles befolkning.Den låga befolknings
tätheten i lappmarkerna vid nya tidens början skulle kun-
na förklaras av att jakt,särskilt vildrenjakt var det vik
tigaste näringsfånget.Otvivelaktigt har dock vildrenjakten 
kompletterats med andra näringar.Ur etnologisk synpunkt 
torde jakt och fångst av andra djur,fiske,insamling av bär 
och växter och hållning av ett mindre antal tamrenar samt 
troligen mjölkning av dessa ha varit nödvändiga komplement. 
Härtill kommer pälsdjursfångsten och handeln med grannfol
ken som finns belagd redan från vikingatiden.Det är inte 
möjligt att i detta sammanhang utreda omfattningen och alla 
effekter av denna handel utan syftet har främst varit att 

43 



-------· --· · - ----- ---- 44 --

få fram något om basnäringarna hos skogssamerna. 
Med tanke på den betydelse jakt,särskilt vildrenjakt och 
fiske tyoks haft för samerna i äldre tid är det i hög grad 
sannolikt att fångstmöjligheterna varit av avgörande be
tydelse för byorganisationen.Renens utnyttjande som tran
sport-,lock-, och möjligen också som mjölkdjur förefaller 
att ha.va-rit ~e-tt•-f'fäa~n\ligt inslag i -.en· eko.U()llli .:som i stort 
sett ändå var baserad på jakt och fiske. 
Undersökningar på platserna för samernas vinterbyar och.på 
troliga sommarvistesplatser skulle kunna bidra till att 
skapa klarhet i dessa frågor.Genom fynden från Juikenttä 
i Finland har det varit möjligt att mera i detalj följa 
näringslivet hos de östliga skogssamerna åtminstone till
baka till 1200-talet (Carpelan 1975:63-70). 
Det samband mellan högt beroende av renen som näringsre
surs och låg befolkningstäthet som påvisats av Burch be
kräftas av de i denna studie gjorda beräkningarna för Nord

fennoskandiens inland~~ 

6.3 Hypotes 3.(se sid.13) 
De samiska offerplatsfynden från järnålder och medeltid i 
den svenska lappmarken har utförligt be.skrivits av Serning 
( 1956). Det torde därföir inte. v-ara nödvändigt att i detalj 
redogöra för de.ssa1 i det ta aammanhang. 
Lundholm och Westfal har behandlat den diskussion som föirt,.s 
kring dessa fynd (1973:59-63,resp •. 1976). Det är inte, i fä5r
sta hand fyndplatsernas karaktär av samiska kultt::glatse1r 
som ifrågasatts. Det är metallf.örem.ålens före.komstL på. dessa, 
platser man velat: ge. en annan förklaring än att de är 
offer nedlagda.av samen. Dessa metalloffer har int~ ansetts 
stämma överens med de skriftliga källornas uppgifter. 
Ph.Fjellström menar att offerpl~tsernas smycken avviken från 
kända samiska smyckeformer och inte.heller passar till den 
samiska dräkten (1962:243-247). Hon menar att platserna i 

stället skulle kunna vara handelsmäns upplag som av praktiska 
skäl förlagts till samernas:,. aamlingspunkten, kultplatserna. 
I vissa fall skulle det kunna vara fråga om undangömda sa~ 
miska förmögenheter. 
Mot detta har Serning anfört.att offer.platsernas smyckefor
mer inte är så främmande i den samiska formvärlden.och att 
ändrade. handelskontakter kan ha medfört att offerplatsernas; 
föremålsformer· inte var. tillgängliga senare .. Det ter sig 



också osannolikt att handelsmän under århundraden besHkt 
platserna för att t.ex. nedlägga enkla bleck eller nötta 
smycken.Såväl föremål som mynt har stor tidsskillnad och 
det är därför inte troligt att de nedlagts vid ett tillfäl
le.En del av föremålen torde inte heller nedlagts som själv
ständiga föremål utan som utsmyckning av offerdjur,något 
som också omtalas i skriftliga källor.Mynten som förekom
mer i stort antal på en del offerplatser är i allmänhet 
genomborrade i bland med trådrester liksom .~hängen med !knut
na trådar vilka nog måste betraktas som smycken.(Serning 
1957:15-33).Importerade smycken behöver inte heller ha an
vänts på samma sätt bland samerna som i den kultur de till
verkats.Så hart.ex. mynten uppenbarligen inte använts på 
samma sätt som hos skandinaverna. 
Belägg för offer aY metallföremål av olika sorter saknas 
inte.I den av Manker genomförda inventeringen över offer
material på samiska offerplatser så har näst,ren,renhorn 
och ben,silver,smycken samt koppar och mässing det största 
antalet belägg (1957:21f). 
Inte heller i de skriftliga källorna saknas belägg för att 
metalloffer förekommit,liksom att offergåvor stundoa ned
lagts i kistor. (Serning 1957:21f). 
Schefferus omnämner att silverstycken har offrats tillsam
mans med offerdjuret,(1956:195).Även Högström omnämner 
förekomst av metallföremål på en offerplats.(Se ovan sid. 
21).Hos Högström finns belagt att många olika föremllsty
per offrats i olika syften.Han skriver bl.a.:"Jag har fun
nit allehanda beläten och bilder(även under liknelse av re
nar) jämte åtskilligt slags offer i marken nedgrävda och 
överhöljda.Jag har också_sett dem grävna blott under snön, 
samt höljda med trän och ris~(1747:210).0ch vidare:"Som
ligstädes plägar man gräva ned ej allenast som förmält är, 
huvudskålen och benen (av björn) utan·,"1-ämväl ett par ski
dor,hyvel,kniv,ett stycke mässing etc. hvarmed han utan 
tvivel skall hjälpa sig fram i den andra världen: 
Fyndsammanhangen på offerplatserna visar på överensstämmel
se med senare beskrivningar över samisk offersed.Enligt 
Westfals sammanställning är det endast Gråträskfyndet som 
saknar uppgifter om ben och hornfynd.På denna plats fanns 
emellertid lager av ris,käppar och näver mellan de fynd

förande lagren (Serning 1957:18f). 
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I samtliga fall överensstämmer arrangemangen på offerplat
sena med vad som brukar anses typiskt för samiska offer
platser.En felkälla är dock att utgrävningarna av offer
platserna ägt rum under sådana omständigheter att lager
följden inte är klarlagd.Som jämförelse kan noteras att 
på fyndplatsen Juikenttä i Finland,vilken uppenbarligen 
också innefattade en samisk kultplats,där tillsammans med 
~en och horn en rad andra föremål på trJiffades l>äde smy_c_ken. 
och många olika sorters bruksföremål (Carpelan 1975:63ff). 
Såväl i senare tid nedtecknad tradition som skriftliga käl
lor och arkeologiska fynd visar att samisk offersed inne
fattar en rad företeelser och ett brett register av offer
material.Fyndmaterialet från offerplatserna från järnålder 
och medeltid kan mycket väl rymmas inom denna offersed •. 
Hur skall då metalloffermaterialets tidsmässiga koncentra
tion till vikingatid och tidig medeltid förklaras? 
Den bakre tidsgränsen skulle kunna förklaras av att handels
förbindelserna blev livligare under denna tid i Nordskandi
navien.Fyndmaterialets hitre tidsgräns är svår att närmare 
fastställa.Vissa föremål somt.ex. mynten går att datera 
till tillverkningstid men de kan ha använts länge innan de 
nedlagts.Andra föremål somt.ex. enkla bleck eller vissa 
pilspetsar går inte alls att närmare datera vare sig till 
tillverknings- eller nedläggningstid. 
Pilspetsoffrens upphörande kan förklaras med ökningen av 
tamrenskötseln och jaktens minskande betydelse,en utveck
ling som troligen börjat under medel tid. Det är mcljlt;;gt. a.t.t 

utvecklingen av tamrenskötseln med privat reninnehav också 
påverkat offerseden.För jägaren kan rikliga offer ha varit 
ett medel beveka de makter som troddes ha makt över ville
brådet.För renägaren låg däremot en trygghet i ägandet av 
renar och i innehavet av ädla metaller som var ett resul
tat av ägandet och arbetet med de tama renarna.Syftet med 

--·--· 
offrandet kan delvis ha skilt sig mellan jägaren och ren-
ägaren vilket i så fall måste ha återspeglats i offermate
rialet.Effekterna av kyrkans inflytande måste också tas med 
i bedömningen.De skogssamer som under 1600- och 1700-talen 
blev hänvisade till att lev_a som fattiga fiskare kan också 
antas ha haft en något annorlunda offersed där offer för 
ftskelycka genom fettsmorning av seitar spelat.den kanske 
viktigaste rollen.(~mfr. Högström 1747:193). 
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Det är i högsta graa sannolikt att det finns ett samband 
mellan ekonomi.syfte med offret och därmed också vari-'io
ner i offepmaterialets karaktär.Som påvisats av Manker så 
har offer för renlyoka spelat en viktig roll under senare 
tid vilket kan förklaras med renskötselns stora betydelse 
(1957:77).0ffer av pilspetsar för eller som tack för god 
jaktlycka står i överensstämmelse med den stora betydelse 
som jakten torde ha haft för samerna i äldre tid.Pilspet
sar utgör en betydande del,på vissa platser huvuddelen, 
av offermaterialet från järnålder och medeltid. 
Fyndmaterialet från offerplatserna Saivo och Atjekåive,vil
ka ligger inom det för denna uppsats aktuella undersöknings
området,domineras av pilspetsar.Denna typ av offerplatser 
där materialet domineras av ben,horn:och pilspetsar anser 
även Fjellström kunna vara en äldre typ av samisk offer
plats (1962:243-257). 
Med tanke på hur mångfacetterad den samiska offerseden 
varit,vilket exemplet ovan med offer av skidor,hyvel och 
kniv till en björn åskådligt visar så går alla föremåls
kategorier på offerplatserna att förklara som offer. 
Att de tHrekommer·tillsammans med mer välkänt offermate
rial talar för övrigt mycket starkt för att det är fråga 
om <1tr'ler. 
Avsaknaden av ett större metalloffermaterial med datering 
till senmedeltid och nyare tid kan delvis förklaras av den 
förstörelse offerplatserna utsatts för bl.a. genom kristna 
missionärer och de senaste århundradenas omfattande plund
ringar på dessa platser.För detta finns många belägg och 
det ligger nära till hands att anta att det just är det 
yngsta materialet som försvunnit medan äldre och troligen 
övertorvade offerlager blivit kvar.Så är också fallet med 
offerplatsen Saivo dtir både "trollyxan" och "silverlövet" 
som enligt Ilögström gka ha funnits där 1747 är försvunna 
medan äldre material funnits kvar (Se sid.21).Från offer
platsen Atjekåive ska också ett flertal föremål ha bort
förts (Manker 1957:165f): 
Sammanfattningsvis kan konstateras att offerplatsfynden från 
järnålder och medeltid kan inrymmas inom samisk offersed. 
Det stora antalet pilspetsar talar för att jakten eller 
åtminstone föreställningar förknippade med jaktredskapen 
varit av stor betydelse för de människor som nedlagt dem. 
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Offerplatsfynden vittnar också om handels- och kulturkon
takter.Det är inte möjligt inom ramen för denna uppsats att 
utveckla den frägeställningen liksom att diskutera vad som 
är av samisk tillverkning och vad som importerats.Syftet 
här har varit att diskutera varför föremålen nedlagts,inte 
var de tillverkats eller hur själva föremålen eller dess 
former kommit till samernas område.Variationer i föremålens 
former kan förklaras genom handels- och kulturkontakter men 
svaret på frågan varför föremålen nedlagts är~rlmligen att 
söka inom samisk offersed.Det torde vara betydelsefullt att 
skilja på dessa båda aspekter även om här finns en ömsesi
dig påverkan. 
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7 RESULTAT OCH NYA HYPOTESER. 

Som ett resultat av arbetet med denna uppsats kan en hypote

tisk modell för resursutnyttjinde och säsongsflyttningar stäl

las upp för skogs~amekulturen i nordligaste Norrlands inland 

under yngre järnålder och fram till 16OO-talet. 

Denna modell är ett försök att utifrån historiskt och etnogra

fiskt material och genom jlimförelser med de arkeologiska fyn

den rekonstruera arbetsår och social organisation hos skogssa

merna innan deras äldre bysamhällen upplösts och vildrenjak
ten upphört. 

Und~r vinterhalvåret antas skogssamebyns innevånare ha varit 

samlade på en gemensarr vinterboplats.Vildrenjakten var en vik

tig gemensam angeHi.~enhet.I samband med samlingen på vinterbo

platsen är det också sannolikt att handelsmän besökt byn. 

Under sommarhalvåret antas familjerna ha varit spridda vid de 

olika fiskesj~arna inom byns område. 

T~wrenar förutsätts huvudsakligen ha utnyttjats som transport

djur och som lockdjur vid vildrenjakten.Nomadisering för att 
finna bete ät tamrenarna var härigenom inte nödvändig. 
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N~gon bakre tidsgrhns för denna skogssamiska halvnomadisering 
kan intE! prPcisera::; i oetta sammanhang men den har sannolikt 

f0rekommit under hela det tid~avsnitt som denna uppsats behano-

1 :-1.r • 

Genor1 skriftliga k~llor ir det känt att kustbygdens befolkning 

företagit fångstfärder till inlandet.Jm skogssamerna i,det 

nedre skogslandet utnyttjat älvarnas laxfisken i äldre tid är 

ovisst.Under senare <lelen av medeltiden låg dessa fisken i 

andra gruppers händer.Dessa frågor h0r emellertid till ett 
helt fdi.gek.omplex rörande bosättning,kolonisation och handel 

vil Norrbottenskusten so~ det inte varit möjligt att gå in på 

i tlct.ta .::;ammn.nhang. 

.i'} n=ist:1 :in:-.1. redovis:t.:; kortfatt.at vdsentlig:a r➔.ktiviteter un

der det för skogssamerna antagna arbetslret. 



ARBETSÅRET 

~~ctanstående uppställning är ett försök att i förenklad form 
återge väsentliga aktiviteter under arbetsåret hos skogssamer
na innan rennomadismen fått sitt genombrott och vildrenjakten 
upphört 

MAJ: Vårjakt fr.a. efter tjäder och sjöfågel.Tamrenarna 
släpps på bete.Fisket börjar. 

JUNI: Vårjakten avslutas.Insamling av ägg.Fångst av lekan
de fisk fr.a. gädda.Nävertäkt. 

JULI: Fiske.Växtinsamling. 

AUG: Fiske.Bärplockning.Vildrenjakten med lockren,snara 
eller grop börjar.Tam.renarna infångas för att använ
das som lock- och transportdjur. 

SEPT: Fortsatt vildrenjakt.Fångst av småvilt med hjälp av 
snaror och giller. 

OKT: Fångst av lekande sik.Jakten fortsätter. 

NOV: Återflyttning till vinterbyn.Gemensam jakt efter 
vildren. 

DEC: Handel och bystämma på vinterboplatsen.Olika sorters 
JAN: pii.lsbärahde djur som t. ex. mård och ekorre jagas och 
FEB: fångas. 

MARS: Vildrenjakten återupptas. 

APRIL: Jakt på skarsnön efter vildren.Utflyttning till 
sommarboplatserna. 

De olika aktiviteterna under arbetsåret kan relateras till 
viktiga händelser inom naturåret.På nästa sida återges några 
sådanR viktiga händelser. 
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Rbnskötseln och fäng~tkulturens upplösning. 

l':r: v i.lctig -fråga i samband med upplösningen DV fångstkul turen 

i norre. Norrland ~ir tamrenskötselns uppkomst och utveckling. 

Jms t,:i.ndiehet erna kring B. t t renen kcm att ställas i roänni skor

~a:; tjii.nst :.ir en fråga om ett samhälles förhållande till natur

resurserna, förändringar inom detta samhälle och förhållandet 

till andra snmhällen.Naturmiljöns eventuella betydelse för möj

ligheterna till domesticering av renen i Eurasien har tidigare 

beri:irts (se sid.39). Till kulturmiljön hör det förhållandet 

att de folkgrupper i Eurasien som tämjde renen torde varit i 

kontakt med boskapskötande folkgrupper (Eidlitz 1972:8-13). 

Innehav av tamrenar som lockdjur och transportdjur men kanske 

oc}<så renmjölkning förekom redan under yngre järnålder och 

medeltid i Nordskandinavien.Uppkomsten av den mer storskaliga. 

renskötseln och den utpräglade nomadismen måste o·ckså analyse,:. 

ra~ :.1r dE·t förh&lland~t att samerna kom att inordnas i de skan

dinavisha staternas ekonomiska liv genom handel och skattl~gg

ning.Ilandeln,skattl;iggningen och de statliga administrativa 

å tgi:irrl.erna. kom att bi drca. till att upplösa samernas gamla by

samh:i.11 en och fångstkult.ur.Som exempel på rlc Rdministrativa åt
g:irc'l erna kan tas uppri t tqndet av speciella kyrko- och marknads

pl ~t tsE>r Yilket medförde att de gamla. vinterbyarna övergavs. 

I',:,r. •1t;>r:jg~nde nomadismen kom att mer..fi"5ra en ny arbetsorgani

s8_tirrn ,iärnfört med vildrenjaktlaget.Tamrenhj,)rdarna VRr privat 

e~end·1m medan utbytet från vildrenjakten delades inom jaktla

gPt.Nomadiswen innebar också e~t markutnyttjande som kom att 

stri.clrn sig över gamla byamrådesgränser och nyttjanderä.ttsom

r/'..ct en. De gamla byo:nrådena kom emellertid att finnas kvar som 

:-.le ~1 t t r<~ :. ::. t r i J ~ ~ • 

Kult•:r;,itve~l{lingP.r. i Jvre !Jorrland ;ippvisar o~ ikn sri.rdra,: mel

lan l,•.1,tr>n,inla~ilpt oc~1 fjilltrakterna.i\1-vdn.larnn. ii.r in,o-q l::1l

t11rr•}l_ t. '1Ch ek·Jn,.ir. i!::1't r;1~1('tJ ir"a rimr.°Lricn. 

i:;_;r ~11_,t, 1.tni;:1 1Jri~l-:il,j:1 ,)li'k;1. ~1:on•.>micr och folkgrupper .;ir rlP.t 

•,:;11,.,:in~lii·t 1.i 1. vi<lr:1. 1·,,r-:;kninf~f:f:i.1 t,,t, ut.i5vPr dr--t .'lrkeolo{':isk·:1 

111 :-1 t cri a] ::~o·n frarrJrnn!mi t i samband rn<~d äl vregleringarna. Kust

områa ct, inlandets skogs- och myrmarkc~ liksom fjillområdet är 

till stora ~8lar obRarbetacte forEkningsfilt. 

/:r det d' ... mi)jlig-t att urskilja olika ekonomier och folkgrupJJer 

i c~-t :tr; •,·,)1-Jgiskt material:? 

Var .i,·. fo rnlärnninr; inf;;'lr ,)undv i:kl ig~n i ett system av lämningar 

st1~1 ttt T'\."'..J.~t~lt. av .~f? fGrntidR förhållandena.där lämn:i.ng:n·na 

bc.·t't:1•L~. ti.1' :_;i;1:. r -iJli,'.a fun\..- ~ io11er oC'h sin _i?lats i t.idt:n 



kan försök göras att rel-:onstruera de forntid:=:t sammanhangen 
r:-iellan dem. 
Förändringar av de forntida ekonomierna borde kunna registre
ras i tiden.Rennomadismens utveckling bör kunna följas genom 

att boplatser och lämningar som kan knytas till den nomadise
rartde livsformen lokaliseras ute i fält,undP-rsöks arkeologiskt 

och dateras.Uppkomsten av skogssamernas halvnomadiserande livs
form borde också kunna följas arkeologiskt genom inventeringar 
och undersökningar ute i ftH t av lämningar som hör samman med 

denna form av resursutnyttjande.Resultatet från inventeringen 
inför arbetet med denna uppsats visar att det är möjligt att 
i f;il t lokalisera ett fornlämningsmaterial för belysning av 

dessa fråeor. 
Nqr de forntida ekonomierna och deras förändringar påvisats 
iterstAr uppgiften att förklara hur d~ssa system uppstått och 
varför de för~ndras.Detta ger också en materiell grund ur vil
l{en konst i tueringen av olika folkgrupper kan försöka förklaras. 
Det typiska fc5r en folkgrupp är det gemensamma språket och den 
gcmPnsnmma kulturen.Rent bilologiskt sett kan ett "folk" vara 
en blandning av de mest olikartade element. 
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De forntida ekonomierna har burits upp av grupper av människor 

och vid kontinuitet i den kultur som kommer till uttryck i de 

materiella kulturlämningarna kan det gå att länka samman de 
genom det arkeologiska materialet rekognocerade grupperna av 
människor med historiskt kända folkgrupper.Dessa resultat kan 

jimföras med språkvetenskapens resultat.Allmängiltiga kriterier 
för etnisk identifikation torde vara svåra eller omöjliea att 
formulera. 
För Norilfennoskandiens del giiller det att konkret försöka fur
klara den kulturutveckling sorn leder fram till den historiska 
tidens kinda ekonomiska och etniska förhållanden. 
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FÄLT INVENTERINGEN 

Fyndplatser med beskrivning.(Enligt beteckningar på kartan 
på föregående sida). 

Platser för tidigare lösfynd (Hembygdsmuseet~GälliYare): 
1. Skaulo; Skidkälkmedar. 
2. Gällivare; Pilspets av järn. 
3. Purnu; Skidspets med flätbandsornamentik. 
4. Martinvaara; Skida,geologiskt daterad till ca.1000 f.O. 

Fynd vid inventeringen: 
A. Ett flera tusen m~stort område med spår av bosättning. 

Jordprofilprov visar på kulturlager.Låga jordvallar, 
jordhögar och en rektangulär stenkonstruktion 1X1,3nr 
utan inre stenfyllning,någon dm hög.Området &r bevuxet 
m~d björkar och örter medan terrängen i övrigt är be
vuxen med blandskog och bärris.I närheten av området 
finns gamla tallar och stubbar med bleckor och skador. 
Enligt uppgift från lokalbefolkningen har samer tidi
gare bott på platsen.Området är ej uppmätt.Position i 
Rikets nät 74662 16908.Topografiska kartan:28J Fjäll
åsen SO. 

B.C.D.E.F.G.H.I. Se separata beskrivningar och kartor. 
K. Härd,oval,utan inre stenfyllning 1,0X1,55m,belägen S 

om en liten tjärn.Position i Rikets nät 742955 172268. 
Topografiska kartan:27K Nattavaara NV. 

L. Ansamling av skärvig sten och kol 0,50X0,60m,troligen 
en härd.En stig går över anläggningen.Position i Rikets 
nät 742190 171725.Topografiska kartan:27K Nattavaara SV. 

M. Härdar,ovala utan inre stenfyllning; 
Härd 0,90X1,20m belägen Som en liten myr,vid en stig. 
Position i Rikets nät 742295 172010. 
2 härdar 0,85X1,30m 7m från varandra,belägna V om en 
liten tjärn.Position i Rikets nät 742205 171995. 
Härd 0,75X1,10m belägen på ås mellan myrar.Position i 
Rikets nät 742190 172000. 
Topografiska kartan:27K Nattavaara SV. 
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N. Inom detta område finns offerplatsen Atjekåive belägen 
på sydsluttningen av berget med namnet Atjekvaara på 
Top.kartan. 
Härd,oval,utan inre stenfyllning 0,85X1,40m belägen ö 
om en liten sjö.Position i Rikets nät 741360 171300. 
Härd,oval,utan inre stenfyllning 0,60X1,00m belägen på 
norra stranden av Salurijärvi.Posi tion i Rikets nät 
741325 171315. 
Rund försänkning 4m diameter,0,15m djup,bevuxen med 
mossa till skillnad fr.la C,Yi'if('. mar,k' aom är ,.bevuxen 

med blåbärsris.Under mossan fanns stenar och kol.Möj
ligen en kåtalämning. 
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Område B. 

01. Skärvsten samt avslag och splitter i kvarts hittades 
på stranden samt en liten skrapa. 
Boplatsens utsträckning gick ej att avgränsa eftersom 
fyllning av sand för en kommunal badplats skett i nära 

anslutning till fyndplatsen.Se bild nedan. 

02. Fyndplats för järnpilspets.Beskrivning sid.26. 

Allmänt om inventeringen i område B. 
Vassaraträskets stränder ~r starkt påverkade av fritids
husbebyggelse vilket delvis omöjliggjorde inventering vid 
str~nderna.lnventering i skogsterr~ng gjordes väster om 
trijsket längs Torisjoki. 
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Ovan.Avslag och splitter. 
Vänster.Skrapa 

' Naturlig storlek. 
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Område C.D.E.f. 

c. På en ås,ca 50m från sjön Tjälmakas påträffades en oval 
härd 0,85X1,30m. 

D. Ca 50m från sjön Salmijärvi påträffades en oval härd 
0,75X1,10m. 

E 01. På en sträcka av ca 150m påträffades skärvsten i 
skärningen för en väg och i provgropar.En skrapa och 
avslag och splitter i kvarts tillvaratogs.Större delen 
av denna boplats torde vara bortgrävd i samband med• 
att vägen byggdes.Fynden gjordes ca 50m från sjöstran
den.Se bild nedan. 

E 02. I likhet med en tidigare undersökning i samband med 
Aitikgruvans utbyggnad påträffades skärvsten på S-sidan 
av sammanflödet mellan Vassara älv och Lina älv. 

E 03. Offerplats beskriven av Manker.En fettsmord seite 
ska ha funnits på platsen (Manker 1957:158). 

E 04. Offerplats beskriven av Manker.Fynd av seitar,rista
de stavar,horn,ben av ren och fågel,björnskallar 
och en ask är förkomna.Renhorn ha förts från plat
sen för limkokning (Manker 1957:157f). 

F. Vid Yli Salmijärvis strand påträffades en härd 0,85X 
1,30m delvis fylld med skärvig sten. 

Allmänt om inventeringen i område C-F. 
Inventeringen har i huvudsak bedrivits i skogsterräng och 
och vid mindre sjöar och skogstjärnar.Endast NÖ delen av 
Sakajärvi har inventerats.Ca 8km SSÖ om Sakajärvi finns 
Naturvårdsområdet Ätnarova med flerhundraårig skog.I sam
band med en naturvetenskaplig inventering noterades här
dar och bleckor i träden i detta område. 

Avslag Naturlig storlek. : Skrapa • 
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Område G. 

01. Oval försänkning med vallar.Jorrlen i försänkningen är 
brunfärgad med kolinblandning.Troligen lämning efter 
en kåta.Se särskild skiss. 
Fyndplatsen är belägen på en ås omgiven av myrar. 

02. I en försänkning 6,5X7m och ca 0,6m djup och av ngt. 
oregelbunden form tillvaratogs,i den upptrampade jor
den på en stig,ett litet avslag.15m NÖ finns en grop 
2,30X3,60X0,55m och 20m SV två gropar ca 2,5X3,2X 
0,8m samt 200m SV en grop 2,3X2,8X0,6m.Försänkningen 
och groparna saknar synliga vallar oc~ är möjligen 
naturbildningar.Avslag i kvarts se bild. 

03. Någon dm hög och ca 0,5m bred halvcirkelformig vall 
och en jordhög inneslutande ett cirkelformigt område 
av 4,5-5m.Troligen en kåtalämning.Belägen ngt tiotal 
meter från Kelvajärvis strand.Några hundra meter NV 

finns spår efter bebyggelse i form av byggnadslämning
ar och kulturlandskap med örtvegetation. 

04. Offerplatsen Saivo med fynd från järnålder och medel
tid.Belägen på en holme i sjön.På platsen finns seitar 
uppställda. 

Allmänt om inventeringen i område G. 
Inventering har skett längs stränderna och på åsar och i 
skogsmark i anslutning till sjöarna.Stränderna vid dessa 
sjöar ~r till stora delar sanka eller blackiga oc~ med 
tjocka mosslager.Vid Kelvajärvi är de torra strandområde
na påverkade av fritidshusbebyggelse.Vattenståndet i Niet
sak är höjt genom en dammanläggning vilket delvis omöjlig
gjorde inventering.Hedarna.Som Nietsak är påverkade av 
markberedningsåtgärder. 

~~'1r. .. ,~I Avslag. 
Naturlig storlek. 
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Omd\de G 0·1. 

Jval försänknin~ med vallar. 

Försänkningens djup ca 0,30m. 

Vallarnas hjjd ca 0,20m. 
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Område Ii. 
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Område H 01-03. 
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Område H. 

01. Fynd av ~kärvsten samt avslag och splitter av kvarts. 
Boplatsen förefaller att delvis vara översandad.Tidi
gare fynd RAÄ 297 och RAÄ 298, Gällivare sn. 

02. Fynd av gropar: Fångstgrop ca 4X6X0,8m med vallar,ca 
100m ÖSÖ en fångstgrop 3X5X0,7m,70m NV 9 gropar del
vis vallomgivaa av vilka några kan vara fångstgropar. 
Den största av dessa gropar är 4,5X6X0,75m och i denna 

< 

finns en stubbe med ca 150 årsringar.På gropens vall 
finns en U-formig anlnggning av stenar 0,7X1m,troli
gen en härd.Ca 200m NNV om denna grop finns två gro
par med vallar 3X4 resp. 3,5X5m nu använda som avfalls
gropar.Se särskild skiss.Tidigare fynd RAÄ 299, Gve sn. 

03. Ansamling av skärvig sten och kol 0,7X0,9m,möjligen en 
härd.Anläggningen blottlagd p.g.a. att motorfordons
trafik nött bort de övre jordlagren. 

04. På en liten höjd vid sjön påträffades skärvsten och 
kol i ett par provgropar. 

05, Skijrvstensförekomst. 
06. Delvis. övertorvad anläggning belägen på torr tallhed. 

I stort sett rektangulär men med svagt utåtböjda lång
sidor.Längd 1,75m,största bredd 1,10m,minsta bredd 
0,90m.Största höjd ca 0,16m. 
Kantkedja av stenar.Fyllning med jord och stenar som 
delvis är synliga.Orienterad i N-S riktning.Se skiss. 
Uppgift om platsen lämnad av Egon Dynesius,Nattavaara 
by.Position i Rikets nät 742920 171055.Topografiska 
kartan 27K Nattavaara NV. 

Allmänt om inventeringen i område a. 
Inventeringen har för.~vårats av att Råne träskets vatten
nivå är höjd av fiskevårdande skäl.Stranden i träskets NÖ 
del är starkt påverkad av fritidshusbebyggelse.I huvudsak 
har inventering skett vid eller nära stränderna.Sjöns V 
sida är inte inventerad. 
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Område H 06. 

Skiss över anläggning vid Njarkavaara vid Råneälven. 
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Område I. 

Fånestgropar 
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-~ Markskador ' 

Skiss över område med fångstgropar på Ripatsrova. 
9 gropar varav 2 osäkra skadade.Groparna är ca.2X3m och 
1m djupa.De är belägna på en torr sandhed.Området är del
vis skadat troligen i samband med sandtäckt för järnvägs
hyg~et varigenom ytterligare gropar kan ha grijvts bort. 
Området =i.r ej uppmätt.I området finns också spår av äldre 

bebyggelse i form av kojlämningar m.m. 
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Bilaga. 

OM SKOGSLAPPARNAS VILDRENJAKT 
Ur Tornaeus redogörelse från Torne lappmark 1072. 

•skogzlappai·na nafwa äter et~ annat maner,att fånga Renar, 
föruian det at dhe undertijden hwar för sig råka träffa en 
eller annan.Ty widh Fastelagz tijdh om Winteren,då Snön ne
derfaller till 51 ~pithamas:eller och mehra,till 3 alnar djup, 
mäste Renarna sanka sig tillhopa,och blifwa på ett wist stäl
le,där de kunna få sin födo,mädan dhe numehra intet orka at 
springa och wada uti den diupa Snön,så at Platzen som dhe 
således intagit,öfwer en hehl eller half mijl sig sträcker, 
efftersom Rendocken är stoor till. Lapparna wetta wäl at taga 
denna lägenheten i acht,så att när Snön,om dagen af Solenes 
wärma,och åter om nattn af fråst hafwer dragit Skara öfwer 
sig,och blifwit så starck,at han kan bära hunden och karlen 
på Skijdorna,strax laga dhe sig till wäx,sökia upp den orten, 
hwarest såsom Renarna sig förhålla,och för än dager är,gillra 
Snarar i tysheet kring heela lägret på alla stijgar,där Renar
na hafwa uthgådt at äta den hwijta måssan,som om Wintertijdh 
deras Spijs är. Detta läger kallas af dem 1 Kiekero: När det 
dagas,släppa dhe hundarna in i lägret eller'Kiekero;hwilka 
skräma Renarna där uth,at dhe ändtl. måste fastna i Snarorna. 
Men dhe som undankomma iaga hundarna och Lapparna effter. 
Och skola dhe intet för långt hinna,för en karlen är dem 
~edh Spiutet öfwer hufwudet. Een stark hund allena dräper 
Reen,ty han bijter honom Strupen af. ·s11etes slachta dhe he
la Renhopen,at icke en undanslippa kan,fast dhe än wore 
aldrig så många. Och är till at märkia,at när Lappen iagar 
effter dhe undanslupna Renar,brukar han handbogan j sin 
wänstra hand för en Staaf,mädan han renner hafwandes Pijlko
g~r på ryggen,äfven som Spiutet i den högra~ Medh bågen skiu
ter han,när hundarna hafwa stält Reen,och doch icke till dödz 
bijtit,och han för ortens beskaffenheet skull icke kan hinna 
hono~ medh Spiutet:men kommer han så när,brukar han Spiutet. 
På nedre ändan Rf bogen och Spiutet är ett runddt ·tingest af 
tr~ medh Llkinremar f~stat i kors,at dhe uti rennandet icke 
skola gd förldngt neder i Snön och farten förhindra ••........ 
Ett annat sätt att fänga Willrenar hafwa Skogzlapparna i 

' . ' Brunstijden,som begynnes widh S.Laurentij tijdh,och warar 
in till ~ichaelii. Förty när brunsten begynnes,då bär ihoop 
medh alla Rentiurar eller 1 Hirwas:så många som i hela hopen 
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ära,at stångas och slåss,så at dhe som twä karlar stå på 
på tw/\ fötter och bulta hwr-1.randra med klöfwarna. Den som då 
~tarkast !tr,hnn körer alla dhe andra ifr;'in Waijhopen och 
fullfölier dem 1 eller 2 mijlar sin koos,och hwar han dem 
hinner,stångar han dem och således skilier dem widh'Waijorna~ 
blifwer fördenskull han allena herre öfwer hiorden. Men så.dan 
brunsten är öfwerstånden är ~enna'Hirwas'så mager och swulten, 
at intet annat på honom är,än bara hudh och been. Ty han 
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hela den tijden intet annat äter än bara Sandh,årkar han näp
peligen gå,där doch dhe andra borkiörde Benar,som i medler 

tijdh intet sådan Waijeho•p hafwa hafft at syta,ära då som 
aldrRfetast. Dessa'Hirwas' som således bortdrefne äre,fara om
kring at siöka sig Waijor. Och effter detta diuret pä den tij
den om åbret är 'Salacissimum':dy gier det sig rätt oförwäget 
och utan någen rädhoga ihop medh dhe Tambda Waijor. Lapparna 
m~rkiandes detta,ställa de swagaste Oxerenar iblandh Hiorden, 
som icke förmå iaga dhe wilda därifrån,hwarigenom dessa äntel. 
blifwa skutne,hwilket ochså är ett maner af Reeniacht. Annat 
sätt är åter detta,at sombllg~ Lappar gillra en Snara uti sin 

':-lirwas' horn:och ni,ir den vilda kommer och stångas medh hoaom, 
fast.nar nan uti snaran,och måste al.tså medil.den anara nangia 
tillaopa, \;ill ctes Lappen, som aå intet longt borta är,kommer 
och skilier trätan. Än hafwa dbe ett wackert och konstigt 
påfundh dhe kalla'Oordo; Dhe fördrifna'Hirwas'(:om hwilka 
t·örm~lt är:) fara alt stilla omkring och sökia sig maka:för

denskull ha:twa Lapparna Waijor,som särdeles där till tambde 
.ire. Dem t~,g·:i. ctr f', me·::!h ;;ie;, färdas så land~t ii.l t igenom, till 

dess dhe 1·1nna p1,hwarsom dhe ofwansagde Renar wistas. Waior
n;:,. bi noa d he ut i ett hwi t t smalt Snöre (: såsom dhe och si elfwa 
h:ttv:a en hwijt larefftshatt på hufwudet,klädde uti Reenskin:) 
och l(tta en e;,\ n,ui.got b:ittre fram för tbe anora. Waijon makar 
sig saleues sacnteliga frarn,i mectler tijdh rycker Lappen sach
ta pl snjret,Rt han mätte stå stilla och äta,lijkasom wore 
alt sijkert. Tå dne wilda 1 Hirwas 1 blifwa det warse,springa cthe 

strax till,och sd dne dem skiuta. Doch brukas dPtta icke af 

alla Lappar,utan ar aem allena,som där mecth är wane,och lust 

och lägenhet där till hafwi." (Manker 1968:10). 



Bilaga. 

Skogssamernas nutida bosättnings
och renskötselområderi(Manker 1968) 
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Exempel på flyttningsmönster 
bland skogssamerna. 
Gällivare skogssameby 
(Manker 1968). 

1. Vinterkvarter. 
2. April-mitten av jani 
3. Mitten av juni-slutet 

av juli. 
4. Slutet av juli-sept. 
5. September-oktober. 
6. November-mars. 
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