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Abstract 

This essay examines seven mounds ofstone with the basis in the situation of the Sami people 
during a short period of a little more than a hundred years, between the end of the 17:th 
century to the beginning of the 19:th century. I argue that the objects examined are in fäet 
built in a situation where the people have been forced to change and adjust their economy, 
their values and beliefsystem in order to survive both as humans as well as an ethnic and 
culturally distinct group. I also have found the need to further examine the meaning of 
ethnicity and cultural identity due to the great confusion witch seems to have made it very 
bard to discuss the subject without any misconceptions. I have found that many scientists have 
misunderstood or misused the concept of ethnicity through time and I underline the 
importance of further discussions about it. I suggest a wider use of cultural identity instead. 
The function of the stone mounds is divided into two: one which is connected to juridical 
ideas of owning property, and a second to which I link the notion of ethnicity and cultural 
identity, where the object serves as a symbolic medium in contact with the people living in the 
area. 
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på Västerbottens museum. Ett speciellt tack riktas till Erik Jonsson, Strömfors, som följde 
med och visade stensamlingarna där. 
Jag vill tacka min familj, mina vänner och min sambo för att de stått ut med mig under denna 
tid, när jag inte pratat om annat än uppsatsen. 



The stranger 
The stranger within my gate, 

He may be true or kind, 
But he does not talk my talk -

I cannotfeel his niind 
I see the face and the eyes and the mouth, 

But not the soul behind. 

The men of my own stock 
They may do ill or well, 

But they tell the lies I am wonted to, 
They are used to the lies I tell; 

And we do not.need interpreters 
When we go to bUy and sell. 

The strange:r within my gates, 
He may be evil or good, 

But I cannot tell what powers control -
What rea$on sway his mood; 

Nor when the Gods of his far - off land 
May repossess his blood. 

RUDYARD KIPLING 
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1. INLEDNING 

I dikten "The stranger" visar Kipling tydligt språkets roll för den egna identiteten. På samma 

sätt kan man dra en parallell med hela identitetsbegreppet och hur viktigt det är för 

människor, som du och jag till exempel, att veta var vi hör hemma. Vi kan också se det som 

en metafor för det arkeologiska materialet. Vi kategoriserar "de andra" som främlingar, 
L 

annorlunda, mystiska och skrämmande. Vi gör klart för oss att vi har begränsade möjligheter 

att förstå varandra genom att vi inte delar samma värderingar, vilket i sin tur hjälper oss att 

begränsa interaktioner till sådana områden man båda behärskar. Vi kan se alla artefakter och 

lämningar, men vi kan bara· ana vilka tankar och känslor som har legat bakom deras tillkopist. 

Begreppet kulturell identitet har på många sätt vävts in i den arkeologiska debatten under 

senare år, och kommit att intressera många, även mig. Varmast om hjärtat ligger naturligtvis 

det som har samisk anknytning, eftersom det berör oss i Sverige så direkt. Denna uppsats 

kommer att handla om norra Norrlands inland under historisk tid och jag kommer att behandla 

etnicitet, kulturell identitet och en speciell typ av materiell lämning. 

Iden till den här uppsatsen fick jag från tidningen Norra Västerbotten, där man kunde läsa 

att fem "mystiska" stenformationer hade hittats i Strömfors, en bit utanför Malå i Lappland, 

Västerbottens län. Det stod att läsa att arkeologer från Länsmuseet i Umeå besökt platsen utan 

att kunna fastställa varken ålder eller vad de använts till. Jag blev,naturligtvis nyfiken och 

började höra mig för hos olika kunniga personer. Detta gjorde att en tanke växte hos mig och 

den tog sig formen av vad detta ska bli, nämligen ett uppsatsämne på CD - nivå vid 

arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Eftersom det rör sig om ett skogssamiskt 

område, är det lämpligt att börja undersöka det samiska förflutna. Intresset för 

etnicitet/kulturell identitet har nog alltid varit stort hos mig och jag tycker att det är viktigt att 

vi tar upp sådana ämnen som rör oss alla, samtidigt som det är svårt att tala om, utan att 

subjektivt bedöma andras kulturella arv, inte minst i förhistorien. Alla har vi en stark kulturell 

anknytning till det som vi vuxit upp med och vant oss vid och i dagens samhälle ser vi allt 

oftare hur olika grupper i samhället försöker hävda sin rätt genom både lagliga , 

demonstrationer och regelrätta attentat mot vad de kallar inkräktare. 

\ 
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1.1 UPPSATSENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie försöka visa hur samiska stensamlingar 

kan ha tillkommit genom ett behov av att markera grupptillhörighet, när nybyggare 

konkurrerade om samiska marker och ekonomiska intressen samt utraderade gamla 

värdesystem och trosföreställningar. I ett vidare perspektiv kan syftet även leda till att vi 

kan dra paralleller till vår samtid och även till vad som ska bli vår framtid, detta genom att 

försöka förstå den process som ger upphov till främlingsfientlighet och vilka möjliga uttryck 

den kan ikläda sig. Än i dag har samer och svenskar svårt att komma överens i alla frågor 

rörande jakt, fiske och rätten till mark. Min intention är inte att bli ett redskap för dem som av 

olika skäl har i sitt intresse att använda arkeologin till någon typ av politiskt ändamål. Det är 

alltså inte stenformationernas eventuella kulturtillhörighet som jag vill fokusera på eller göra 

viktig, utan i stället vill jag frilägga den process som inverkat på deras tillkomst, samt vidare 

diskutera och problematisera den. Vi har väl alla i färskt minne hur detta missbrukades för ett 

antal år sedan, när arkeologer kallades att vittna för att försöka bevisa/motbevisa samisk eller 

svensk äganderätt till mark. Mot den bakgrunden förstår jag att detta blir en svår men inte 

omöjlig balansgång. 

Jag vill gärna försöka belysa de aspekter som man måste ta hänsyn till när man pratar om 

etnicitet/kulturell identitet i ett samiskt sammanhang, utan att göra någon förhastad tolkning. I 

fallstudien berättar jag lite om Strömfors och Kokträsk, de platser som ska användas som 

utgångspunkt för diskussionen. 

Jag valde detta ämne därför att det innebär att jag får kombinera två viktiga och intressanta 

ämnen inom arkeologin, nämligen etnicitet/kulturell identi~t och närheten till allmänheten. 

Den första punkten är högst aktuell i dagens Sverige, och mycket har blivit sagt om "samer" 

och "germaner" som kanske inte alltid har varit helt genomtänkt. Den andra delen, närheten . 

till allmänheten, innehåller en mycket viktig aspekt som en stor del av forskningen missar. 

Det är därför av största intresse att man för den arkeologiska debatten närmare allmänheten, 

för att alla människor ska känna sig delaktiga i sitt förflutna. Det är knappast någon hemlighet 

att något som knyter an till ens egen hembygd intresserar en mer, än något som ligger väldigt 

långt bort. Jag tror att det finns viktiga saker att lära sig av förhistorien och historien och för 

mig känns det angeläget att få dela med mig av mina erfarenheter till alla som intresserar sig 

för etnicitetsfrågor och kulturell identitet. 
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1.2 ,I FRÅGESTÄlLNINGAR. 

Det har visat sig svårt för mig att begränsa min frågeställning till en fråga och därför har jag 

valt att göra fyra lite mindre frågor i stället: 

• Kan man skönja kulturell identitet eller etnicitet i det arkeologiska 

materialet? 

• Vilket kulturellt, socialt och kognitivt sammanhang har genererat dessa 

röseliknande stensamlingar? 

• Hade man en formulerad uppfattning om sin etnicitet innan nybyggarna 

bosatte sig i området, eller blev man mer medveten om den när det uppstod 

en stressituation och konkurrenssituation? 

• Vilket syfte har man haft med stensamlingarna? 

Inom ramen för dessa frågor inryms även andra problem som måste få svar innan jag tar itu 
J 

med huvudproblemen. En viktig sådan fråga är naturligtvis dateringsproblematiken. 

1.3 METOD, TEORI OCH KÄLLKRITIK 

Varför jag valde att utgå från en så pass nyfunnen lämning har jag själv funderat på rätt 

mycket, men jag tror att det har att göra med _att såväl Strömfors som Kokträsk ligger nära 

min egen hemby och min nyfikenhet runt omkring det okända väcktes till liv när det visade 

sig vara en ovanlig fornlämning. Jag ville helt enkelt se vad man kunde göra av dem, med 

hjälp av annat arkeologiskt material. Innan jag varit i kontakt med skogsvårdsstyrelsen i Malå, 

visste jag bara om de som hittats i Strömfors, men det visade sig till min överraskning att de 

lokaliserat ytterligare stenformationer i byn Kokträsk. Jag ska utnyttja detta till jämförande 

studier, både vad gäller läge, omgivning och datering och försöka komma till en rimlig 

slutsats. Genom att jämföra fornlämningarna med rösen av känd karaktär och kända "resare" 

vill jag genom uteslutningsmetoden se dessa byggnadsverk med deras skapares ögon. Kända 

typer av rösningar kan till exempel vara röjningsrösen och samiska offerrösen. Övre Norrland 

går in i historisk tid år 1323 som är året för Noteborgsfreden. I och med den koppling till 

historisk tid som jag förväntar mig att finna, har jag fått använda alla de metoder som finns att 

tillgå inom den historiska arkeologin. 

Den historiska arkeologin är en gren av arkeologin som har tillgång till skriftliga källor 
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från samma tidsperiod som undersöks. Den syftar till att utvidga och förlänga den 

textbaserade historien. Det innebär i korta drag att man med hjälp av texter och arkeologiskt 

material försöker förklara och redogöra för fenomen som inte omnämns i det skrivna 

materialet. Det rör sig i många fall om vardagssaker och människor utanför den styrande 

överklassen, det vill säga minoriteter och icke skrivkunniga. Det är sällan och aldrig som 

texter handlar om, eller är skrivna för, vanliga människor. Den historiska grenen av 

arkeologin försöker testa och utveckla teorier om relationen mellan materiell kultur och 

handlande. Den materiella kulturen kan ge kunskap om förhållanden som inte kan studeras i 

andra källor, men det är viktigt att gå igenom sitt material noga så att man vet att den 

materiella kulturen har det informationspotential _man förväntar sig. Man vill inte ödsla tid på 

att dokumentera en lämning som det visar sig redan är dokumenterad i en skriftlig källa från 

samma tid. De olika källor som är lämpliga att tillgå kan sammanfattas i tre delar: 

arkeologiska lämningar, historiska källor - texter och kartor samt nutida källor. 

De metoder som jag kommer att utnyttja när det gäller fallstudien blir att använda sig av 

ekonomiska kartan och kartor som har lappskatteland utmärkta. Jag vill genom att lokalisera 

olika samiska lämningar, och sätta dem i kontrast till nybyggarbefolkningen, visa på 

spänningen mellan de människor som levde då, med tanke på ideologi, näring och 

markutnyttjande, och de olika uppfattningar man uppenbarligen hade om naturen. Bevis på r 

detta hittar man i de gamla domböckerna från 1700 - talet och framåt. Jag tror att 
I 

undersökningsobjekten byggdes i en tid av oro och stora förändringar i norra Norrlands inland 

och att stensamlingarna uppkommit i en sådan stress - och konkurrenskontext. Den teoretiska 

bakgrunden till min uppsats ligger till stor del inom den kontextuella arkeologin, vars främste 

förespråkare är Ian Hodder. Jag citerar ( Hodder 1987:2 ): "Understanding ofthe object 

comes about through placing it in relation to the larger functioning whole". En av 

stötestenarna inom den så kallade post - processuella arkeologin är att materiell kultur är 

meningsbärande och att föremål kan inneha en symbolisk betydelse i en social kontext. 

Genom att den materiella kulturen är knuten till specifika historiska situationer kan den bara 

få mening om man studerar föremålet eller lämningen i dess sammanhang. Det betyder att 

man ska försöka studera så många aspekter av lämningens omgivande faktorer, så att man k 

komma sanningen så nära som möjligt. Med detta menas inte att man kan nå en absolut 

sanning, men man kan få ett grepp om människors förhållande till tingen och omgivningen. 

De frågor som vi ställer är inte heller objektiva, eftersom vi alla är en produkt av vår samtid 

och därför också påverkas av samhällets strömningar. Det humanistiska angreppsättet är i 

många fall den empiriska vetenskapens motpol, då den försöker sätta sig in i aktörernas 
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uppfattning av landskapet med utgångspunkt i symbolik och varseblivning. För att uppnå 

bästa möjliga resultat i en undersökning krävs det att båda angreppsvinklarna utnyttjas och tas 

i beaktande. I min uppsats kommer också olika teorier om etnicitet och kulturell identitet att 

spela en avgörande roll. 

Vad gäller fornlämningsregistret, kan jag bara beklaga att informationen från den senaste 

inventeringen i Malå s:n inte inregistrerats i fomlämningsregistret än, och därför har jag inte 

haft tillgång till allt material. Förutom fornlämningsregistret har jag utnyttjat den inventering 

som utförts av Skogsvårdsstyrelsen under 1998, därav SYS nummer i stället för RAÄ 

nummer. Jag har försökt att använda så ny litteratur som möjligt, men i vissa fall har jag gjort 

undantag. Det gäller i första hand Erik Byhmds utmärkta avhandling Koloniseringen av Pite 

lappmark t. o. m. 1867 som utgavs 1956 ( Bylund 1956 ). Den är saklig och han använder sig i 

första hand av skriftliga källor utan att falla för frestelsen att filosofera. Dessutom tar han upp 

frågor som för mig har varit viktiga att få svar på, som till exempel vilka det var som 

koloniserade Lapplands inland. Det som berör kulturell identitet och etnicitet har jag främst 

utnyttjat litteraturen till att besvara och det mesta materialet har utgjorts av ny litteratur, utom 

klassikern som utgör grunden för den socialantropologiska synen, nämligen Fredrik Barth och 

hans Ethnic groups and boundaries 

( Barth 1970 ). Grundtankarna i hans bok är fortfarande aktuella och står till stor del 

oemotsagda och han har haft stor betydelse för etnicitetsforskningen som sådan. 

1.4 HISTORISK TILLBAKABLICK 

Vi kan alla enas om att ingen vetenskap står isolerad från övriga samhällets värderingar och 

strömningar. Arkeologin är inte ett undantag. Det ska jag kortfattat försöka illustrera här 

nedan samt hur vetenskapen i sin tur influerar samhället och människosynen. Det är viktigt att 

ha en liten inblick i det, när man försöker förstå hur synen på ~tnicitet och kulturell 

tillhörighet har förändrats med tiden. Den kulturella tillhörigheten är ett dynamiskt fenomen 

som hela tiden förändras och tar nya former och uttryck. Detta märks särskilt tydligt när man 

läser gamla texter som behandlar samiska frågor. 1996 utgavs en volym med namnet Kunskap 

som kraft. Handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka 

främlings.fientlighet och rasism (Ds 1996:74). Den behandlar mycket bra hur människosynen 

har förändrats genom historien. Arkeologins idehistoria ( Trigger 1993) tar upp vilka 

ideologiska samhällsdrag som syns inom tidig arkeologi. 
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Allt sedan 1593 har svenska staten och kyrkan tillsammans som en enhet strävat efter ett 

uniformt samhälle. Den Lutherska likformigheten tillät inga oliktänkare och det var den synen 

som var förhärskande sedan 1600 - talet i Sverige. Det har påverkat lagstiftning, utbildning 

och inte minst individen och 1686 års kyrkolag cementerade ytterligare denna tanke. 

Frärnlingsrädsla har fått gro genom religionen. Under 1700 - talet förändrades människosynen 

genom sekularisering och förnuftstänkande ( Ds 1996: 7 4: 16 ) . Man ansåg att etniska grupper 

var intellektuellt och känslomässigt lika och att skillnader berodde på miljön man levde i 

( Trigger 1993: 139 ). Ett behov av yrkesspecialister aktualiserade återigen religionsfrågan, 
' precis som det gjort i andra delar av Europa. De mest konservativa i samhället visade sig vara 

präster och bönder, och de var också de grupper som inte tjänade på att välkomna det 

pluralistiska religionsutövandet. Mot slutet av 1700 - talet var de flesta förgreningar inom 

kristendomen accepterade, och även de tidigare så avskydda judarna hade fått vissa 

rättigheter. Antisemitiska strömningar hade funnits i Sverige länge, till och med innan judarna 

kommit hit finns det bilder som visar på det. De fick inte heller totala politiska rättigheter 

förrän 1870, och då genererade det skarpa motreaktioner. Tattare och zigenare hade sedan 

1500 - talet f ätt utstå diskriminerande behandling· och de följ ande århundraden innebar inga 

förbättringar, snarare tvärtom. Kringresande folk har alltid fått uthärda övergrepp i vårt 

jordbrukande, bofasta och kristna samhälle ( Ds 1996:74: 16 ff. ). 

Begreppet etnicitet har förändrat sin betydelse genom tidens gång. Under 1500 - talet var 

den egna identiteten i första hand kopplad till släkten. Detta förändrades under 1600 - och 

1700 - talen då ett intresse för andra folkgrupper får ett fäste i antikvarismen, som är ett tidigt 

fornsakssarnlande. Man diskuterar vilka dmiderna var till exempel. 1800- talet blev en tid då 

familjen sattes i första rummet och kapitalismen börjar ta form, liksom den begynnande 

nationalismen uppmuntrade intresset för etnicitet i nationalromantikens Europa. Under slutet 

av 1800 - talet, inspirerade av upplysningsfilosofernas tal om kulturell evolution som en • 

lagbunden förändring, hade man accepterat att om man ordnade kulturer i en serie med den 

enklaste först och den mest komplexa sist, fick man en mall över hur utvecklingen hade 

framskridit i förfluten tid ( Trigger 1993: 137 ). Genom att fastställa vilken evolutionär nivå, 

ras och ålder den egna befolkningen hade stärktes de nationalistiska identitetsbanden ( Ds 

1996:74:25 ). Tron på rasernas ojämlikhet fick vetenskaplig trovärdighet genom Darwins 

"Om Arternas Uppkomst" som utkom 1859, även om den misstolkades av många. Kulturellt 
"' avancerade samhällen var en produkt av det naturliga urvalet som hade gjort människorna 

överlägset intelligenta samt gett dem större självkontroll. En annan man som spelat stor roll 

för utvecklingsläran är John Lubbock. Han ansåg att alla folk skulle gå igenom alla olika 
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utvecklingsstadier i samma förutbestämda ordning. Det naturliga urvalet hade inte bara gjort 

folk olika i fråga om kultur, utan hade även gett biologiska skillnader i förmåga att använda 

sig av kulturen ( Trigger 1993: 141 ff ). Man såg att de förhistoriska folken representerades av 

olika föremål, och tingen blev representanter för etniskt åtskilda grupper ( ibid. 1993: 197 f ). 

Under Napoleontiden förstärktes tanken att det fanns biologiska skillnader mellan olika folk 

och raser, och en ny konservativ strömning bytte ut det tidigare rationella tänkandet mot en 

romantisk idealisering av nationella och etniska olikheter ( Trigger 1993: 139 ). 

Under början av 1900 - talet sökte man biologiska förklaringar till kulturella olikheter. Carl 

von Linne, Charles Darwin och Gregor Mendel ( ärftlighetslagarna ) hade lagt grunden för 

detta tänkande genom sina forsknings genombrott. Den som ändå mest har påverkat 

arkeologins uppfattning om etnicitet under 1900 - talet är utan tvekan tysken Gustaf Kossinna 

( 1858 - 1931 ). Det blev han som till slut definierade och praktiserade en tillämpad form av 

kulturhistorisk arkeologi. Hans arbete hjälpte till att förstärka den tyska nationalismen och 

rönte stort beröm bland de konservativa och senare av den nationalsocialistiska rörelsen. Hans 

sätt att se på det arkeologiska materialet stödde tanken att bland andra de slaviska folken var 

underlägsna den tyska rasen. Han ansåg att kulturer oundvikligen speglade etnicitet och att 

likheter och skillnader i materiell kultur var de samma som likheter och skillnader i etnicitet. 

Kulturell kontinuitet var det samma som etnisk kontinuitet. Med utgångspunkt från detta 

började han med sin bebyggelsearkeologi, som gick ut på att kartlägga var olika etniska 

grupper geografiskt uppehållit sig. Under senare tid uttryckte han tydligt att kulturella och 

etniska variationer var likställda med rasskillnader. Han, liksom Gustav Klemm gjort före 

honom, ville göra en distinktion mellan kulturfolk, som är kulturellt aktiva och naturfolk som 

antogs vara kulturellt passiva ( Trigger 1993: 199 ff. ). Inte heller Sverige kunde bortse från 

hans och andras forskning och ett liknande förhållningssätt anammades även här. 1921 fick 

Sverige ett institut för rasbiologi, och det fick vara kvar ända till 1959, då det bytte namn till 

institutionen för medicinsk genetik. En stor del av befolkningen accepterade snabbt de 

rasbiologiska tankarna, inte minst för att vi i Sverige och Norden tycktes tillhöra den 

överlägsna rasen. Vad detta tankesätt gjorde med vår syn på samerna är uppenbart. I och med 

detta nya tänkande förändrades återigen synen på invandrare och minoriteter till det sämre och 

fruktan för rasblandning bredde ut sig. Den homogena svenska befolkningen betonades. 

Sedan medeltiden hade man från svensk sida utnyttjat samerna på alla tänkbara sätt. Som 

"märkliga gåvor" hade de skickats till Europas furstehus tillsammans med sin ren och som om 

inte det var nog ställde man ut dem som ·objekt på marknader och på cirkusplatser. I samband 

med rasbiologin flyttades fokus från den samiska kulturen till själva samen, vilket gjorde att 
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samen under senare delen av 1800 - talet blev ett mycket omtyckt och uppskattat 

utställningsobjekt ute i Europa. På så vis hade rasbiologin lanserats som ett nöje för folket. 

Rashygien blev ett nytt begrepp under 1930 - talet, och genom att koncentrera sig på 

sjukdomar blev det legitimt att sterilisera människor med ärftliga sjukdomar för att förädla 

den svenska rasen. Fram till 1975, då man lade ned projektet, hade cirka 60 000 människor 

( främst kvinnor) steriliserats. 

För arkeologins del har tiden efter andra världskriget präglats av ett avståndstagande från 

etnicitets - och kulturdiskussioner i västvärlden. I Östeuropa har man istället lidit av vad man 

kallar för Engelssyndrom ( Werbart muntligt ), det vill säga en motreaktion mot Kossinnas 

tanke att slaverna var underlägsna. Man försökte framhäva och glorifiera den slaviska rasen, 

vilket är exakt det samma som det Kossinna med flera gjorde i Tyskland. Krigsslutet innebar 

för Sverige ett brott med Tyskland som föregångsland, och man lyfte blickarna mot den stora 

kontinenten i väst, USA. På detta sätt kan vi tydligt se att de synsätt som var förhärskande ute: 

i övriga Europa och världen har under varje tidsepok också kommit i dagen i svensk forsknin~ 
j 

och samhällsdebatt och har även visat sig i vår behandling av minoriteter, däribland samerna. 
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2. ETNICITET ELLER KULTURELL IDENTITET? 

- En forskningshistorisk etnicitetsdiskussion 

Här i Sverige har vi under 1990 - talet fått erfara att arkeologer yttrat sig i frågor vad gäller 

rätten till renbetesmarker. Jag syftar på den så kallade ,sedvaneprocessen i Härjedalen där 

Inger Zachrisson och Evert Baudou försökte hitta bevis för och emot samisk rätt till 

betesmarken med hjälp av arkeologiskt material. Min uppfattning har blivit den, att man har 

olika ståndpunkter om vad som utgör etniska markörer, vilket har medfört att tolkningen har 

blivit så olika. Kan vi veta vad det är i den materiella vittnesbörden som utgör etniska 

markörer? Jag vill i detta kapitel försöka sv~r~ på denna fr:åga och redogöra för de olika 

synsätt som finns på etnicitet, samt ta reda på vad etnicitet egentligen betyder. För att få en 

fruktbar diskussion om etnicitet och kulturell identitet, är det nödvändigt att reda ut den 

egentliga betydelsen av båda uttrycken. För att göra det, måste man söka svaren hos olika 

hjälpvetenskaper till arkeologin som till exempel socialantropologin, fysisk antropologi och 

språkvetenskapen. Arkeologin är som vi alla vet en interdiciplinär vetenskap och den 

teoretiska basen för hur etnicitet bör tolkas ligger i första. hand inom det socialantropologiska 

området. Ethnos är det grekiska ordet för folk, och har vandrat via engelskan till svenskan 

som ett relativt sent inlån. En tanke som slår mig är att vi, trots att vår materiella kultur inte 

skiljer sig särskilt mycket från den i våra grannländer, ändå inte identifierar oss som samma 

folk, och detta även om vi har mer gemensamt med dem än med våra egna förfäder. Kan det 

överhuvudtaget vara möjligt att se etnicitet i \förhistorien, med den vetskapen att ungefär 80 % 

av det förflutna redan har gått oss ur händerna? 

2.1 SPRÅKFORSKNINGENS BIDRAG 

Det språkvetenskapliga forskningsområdet bidrar till den samiska "etnicitetsforskningen" på 

så sätt att man har försökt spåra "samerna" långt tillbaka i tiden i skriftliga dokument samt i 

andra lingvistiska källor. Språkforskningens bidrag till det samiska forskningsområdet har 

under vissa perioder spelat större roll än under andra: Man ville med hjälp av 

ortnamnsforskning dra den samiska gränsen långt söderut i första delen av detta århundrade. 

Idag är många kritiska till den lingvistiska utgångspunkten, men det betyder inte att språket är 
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oviktigt i sammanhanget. Genom Wallerström förstår vi Wsevolod W. Isajiw som menar att 

etnicitet, språk och rättvisekänsla går hand i hand ( Wallerström 1997:306 ). Etniska grupper 

finns ofta nämnda i de skrivna källorna men frågan är om de kan användas i en arkeologisk 

forskning, eftersom vi inte vet i hur hög grad de var/är med verkligheten överenstämmande. 

Inger Zachrisson menar att vi inte kan bortse från de skriftliga källorna i samiska frågor, 

eftersom de är omnämnda av människor som levde under samma period. Hon har tagit upp ett 

flertal författare däribland Tacitus "Germania" som skrevs 98 e. Kr., Adam av Bremen 

skriven cirka 1070 och Snorres Edda som dateras till 1200 - tal ( Zachrisson 1997:158 ff. ). 

Eftersom samerna inte har haft något eget skriftspråk blir bilden av dem ensidig, även om 

författarna själva inte avsåg att vara missledande. Dessutom kan vi inte veta på vilket sätt man 

har kategoriserat dessa grupper, kanske det inte alls är som vi tänker oss. När det gäller de 

samiska muntliga traditioner som nedskrivits av andra skrivkunniga finns det många 

frågetecken. Vad är myt och vad är verklighet? Det finns enligt dagens vetenskapsmän ett 

dynamiskt samspel mellan historia och myt, vilket antyder att det i en viss mening alltid finns 

underliggande sanningar i myterna ( Zachrisson 1997: 16 ). Jag anser ändå att det är svårt att 

använda denna typ av vittnesbörd i arkeologiskt arbete, om man inte har andra källor som 

styrker trovärdigheten. Frågan om vad som i skriftliga källor syftar på samer har stötts och 

blötts av många forskare. Både finne, lapp, skridfinnare och så vidare, har kommit att tolkas 

som samer ( Wallerström 1997:321, Zachrisson 1997: 158 ), men än är inte sista ordet sagt i 

denna diskussion. En sak är dock helt klar, och det är, att ju närmare vår egen tid vi kommer 

desto lättare har vi att förstå det skrivna på rätt sätt och därmed också förstå hur dagens 

etniciteter genom olika processer förändrats till vad de är idag. 

2.2 DEN SOCIALANTROPOLOGISKA SYNEN 

Socialantropologins bidrag till en definition på etnicitet kan man hitta i bland andra "Ethnic 

groups and boundaries" ( Barth 1970 ). Det var inte alltför länge sedan som man kopplade 

ihop ras, kultur och språk så att det ofrånkommligt betydde att en var lika med det andra i en 

obruten kedja av naturlagar, det vill säga en ras= en kultur= ett språk. Barth menar att 

etniska skillnader inte är beroende av isolering, där kontakt men andra grupper uteblir, utan av 

interaktion, som medför en social process där det blir viktigt att signalera sin grupptillhörighet 

gentemot andra och det är dichotomierna som utgör basen för hans tanke. Det är i 

gränsområden som den etniska tillhörigheten blir viktig, just därför att det är samspelet och 
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interaktionen som är meningsfull för den etniska processen. Han menar att medlemmarn.a av. 

en etnisk grupp 

1. är i stort sett biologiskt "själv - reproducerande" 

2. delar grundläggande kulturella värderingar, som yttrar sig i öppen enighet i kulturella 

former 

3. utgör ett fält av kommunikation och interaktion 

4. har ett "medlemskap" som identifierar sig självt och identifieras av andra, såsom en grupp 

vilken skiljer sig från andra grupper av människor ( Barth 1970: 10 f., översättning Zachrisson 

1997: 12 ). Personerna i gruppen signalerar sin tillhörighet på flertalet sätt, till exempel genom 

språk, klädsel, symboler i olika former samt variationer i bruksföremål. Man kan i detta fall 

framhålla att denna definition mest inriktar sig på sådana saker som vi som arkeologer inte 

kan greppa i vårt material, i alla fall bortom historisk tid. Jag har tagit fasta på Barths teori om 

att etnicitet framförallt tar sig uttryck i interaktion och möten mellan människor. Om det råder 

fredliga kontakter mellan grupperna kommer en större likhet mellan symboler, materiell 

kultur och till och med språk att föreligga. Om situationen är den omvända, att kontakten 

orsakar stress och konflikter kommer symbolerna, språket och den materiella kulturen att allt 

mer skilja sig åt. 

Etnisk identitet har av författaren till boken "The archaeology of ethnicity" ( Jones 1997 ) 

beskrivits som hur en person uppfattar sig själv som ett resultat av identifikation med en större 

grupp i opposition med andra, baserat på en förnimmelse av skillnader och likheter. Vidare är 

en etnisk grupp, en grupp som särskiljer sig, som andra särskiljer och som lever tillsammans 

med grundläggande likheter och skillnader. Sist beskriver Jones själva begreppet etnicityt som 

alla sociala och psykologiska fenomen som associeras med en kulturellt konstruerad 

gruppidentitet ( se ovan). Etnicitetsbegreppet fokuserar på de sätt som sociala och kulturella 

processer samverkar med varandra i identifikationen av, och samverkan mellan, de olika 

etniska grupperna. Denna definition har ett ännu mindre utrymme för en arkeolog att spela på, 

och det finns inte representerat några materiella aspekter. 

Inger Zachrisson har tagit ställning mot den socialantropologiska definitionen på grund av 

att den inte passar in på det som inom arkeologin kan använda för att definiera etniska . 

grupper ( Zachrisson 1997: 12 ), detta som man kan studera utifrån de materiella lämningarna. 

Då ställer jag mig frågan: Är det då möjligt att använda etnicitetsbegreppet över huvud taget? 

Det skulle utan tvekan ställa till med många problem om den socialantropologiska 

definitionen skulle skilja sig från den arkeologiska definitionen. Det har kommit att bli min 

åsikt att etnicitetsbegreppet i första hand ska appliceras på i dag levande människor, och inte 
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bör användas i den utsträckning som av många arkeologer föreslagit på den arkeologiska 

vittnesbörden. Däremot kan den process som alstrar skilda etniciteter studeras genom studier 

av kända fenomen som även i dag pågår, till exempel utnyttjande av symboler, påtagliga och 

synliga ting. Vad som däremot blir svårt för oss att avgöra, är vad tingen och symbolerna hade 

för betydelse. Var de verkligen identitetsskiljande? Varianter på Barths definition har gjorts, 

bland annat av den norske arkeologen Povl Simonsen, men inte heller han har i första hand 

riktat in sig på vad arkeologiskt material har att säga om detta ( ibid. ). Baudou har i sitt arbete 

använt sig av Barths definition och genom den tyckt sig kunna bevisa sina teorier angående 

den etniska kulturbarriären mellan norra Norrland och Mellannorrland ( Baudou 1987:20 ). 

Många arkeologer har försökt använda Barths ideer i ett försök att skilja de samiska 

kulturyttringarna från de bofasta människorna i samma område, utan att de lyckats övertyga 

till fullo. Wallerström ( Wallerström1997:305) menar att banden mellan samerna och 

maktcentra i norra och östra Europa kan synliggöras, men inte etniciteten. 

Mia Winkler har i sin D - uppsats diskuterat Ekholm Friedman m. fl. och genom dem 

särskiljt begreppen kulturell identitet och etnicitet ( Winkler 1996:4 ). Skillnaden dem emellan 

utgörs av att "etniska grupper vid kontakt med varandra uppfattar sig som socialt och 

kulturellt distinkta, vilket kan leda till att etnicitet uppstår i förhållande mellan grupper". Den 

kulturella identiteten syftar i första hand på de delar av en gruppidentitet som ligger till grund 

för en distinkt etnisk grupp. Hon fortsätter "Kulturell identitet är m a o en förutsättning för att 

man kan tala om en etnisk identitet, medan kulturell identitet inte nödvändigtvis behöver 

förknippas med etnicitet eller sociala kontakter". Hon slutför sitt kapitel med en 

diskussionsdel ( Winkler 1996: 13 ) som bland annat behandlar en för mig viktig fråga, 

nämligen vad som är konkreta uttryck för denna etnicitet/kulturella identitet. Hon säger att 

den tar sig uttryck genom: 

1. föremål eller andra påtagliga, synliga ting 

2. vissa beteendeformer 

3. lingvistiska formationer 

Även om arkeologer gärna har satt viss materiell kultur i samband med etnicitet under de 

gångna seklerna, måste man göra klart för sig att t'inget ensamt föremål är etniskt specifikt i 

sig själv" (Werbart 1996:97 min översättning). "Ethnicity is voluntary, it can work more or 

less like a wardrobe" ( Waters 1990 genom Werbart 1996: 102 ). Hon drar slutsatsen att 

"etnicitet är därför en social identitet med en kulturell mening". Hon menar att den kulturella 

identiteten är en mental konstruktion men att det inte säkert kan sägas vara en etnisk identitet. 

Kulturell identitet är inte statisk utan förändras genom gruppers/individers geografiska 
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rörlighet ( Werbart 1996: 103 ). Skillnaden mellan de båda begreppen ligger i detta att den 

etniska identiteten "står för de särskiljande krafterna i etniska sammanhang" och den 

kulturella identiteten är de delar av gruppens identitet som gör den till en egen unik grupp 

( Zachrisson 1997:13 ).. "Kulturell identitet behöver inte nödvändigtvis förknippas med 

etnicitet eller sociala kontakter" ( Werbart 1996 ). Minoritetsbefolkningars kultur har utan 

tvekan i tidigare forskning ansetts som statisk och oföränderlig, och motparten har varit 

majoritetens "självklara" kulturella identitet. Den. materiella kulturen och dess symboler kan, 

och har, bytt "ägare" och iklätt sig andra betydelser och värderingar i tid och rum. Detta 

förlopp kan vara långsamt, men även förlöpa raskt, beroende på de omgivande 

förutsättningarna. Att man ändrat sin symbolik, betyder inte att man fått en ny identitet, utan 

att man i sin samtid har hittat ett nytt och mer effektivt symbolsystem. Å andra sidan kan det i 

vissa situationer vara viktigt att vidmakthålla, eller gå tillbaka till, ett gammalt system för att 

klargöra både för sig själv och andra att man är den man är. Mulk ( 1994:222) stöder sig på 

Odner och menar att man genom koder kunde försäkra sig om stabila relationer med andra 

folk. Exempel på detta ser vi även i dagens samhälle till exempel inom EU, där männen och 

kvinnorna har en gemensam klädkod trots skiftande nationalitet och etnicitet. 

Lars Forsberg har identifierat fyra punkter som tillsammans eller enskilt kan användas för 

att definiera etnicitet ( Forsberg 1993 - 94:167 f ). Dessa punkter lyder som följer: 

Att alla har ett gemensamt språk, 

Att alla har en gemensam kultur, materiell som immateriell, 

självidentifikation 

Det genealogiska, där människorna delar härstamning bakåt i tiden 

Jag vill kommentera detta lite eftersom det bara finns ett säkert tecken på etnicitet vad jag 

anser i dessa punkter, nämligen det om självidentifikation. När det gäller språket är forskarna 

oense, och Baudou ( Baudou 1987: 10) anser att språket är en stark indikation på etnicitet som 

markör mot andra folk. W er bart uttrycker en motsatt inställning och menar att språk inte kan 

likställas med etnicitet ( Werbart 1994:43 ). Vidare understryker hon att artefakter har liten 

eller obefintlig identifikationsf?ktor. Tillsammans med självidentifikationen har Werbart 

identifierat flertalet viktiga element som jag instämmer i. De element som hon menar är 

etnicitetsbundna är: Uppenbara signaler och tecken, gemensamma grundläggande värderingar, 

ritualer samt i viss mån ting, artefakter och objekt. Om vi kan få tillgång till människornas 

tankar om tingen i det förflutna kan jag hålla med om detta. Den materiella kulturen kan delas 

mellan många olika människor och grupper, vilket gör det svårt att bara genom att studera 

tingen avgöra vem som har använt dem. Det är också så att den materiella kulturen bidrar till 
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att ständigt omdefiniera den kulturella identiteten ( Werbart 1996:34:98 - 119 ). Baudou 

( Baudou 1987:9) antar en motstående position och menar att vissa fyndgrupper har drag som 

gemensamt är relevanta för bedömningen av etniska gränser. Ur genetisk synpunkt finns det 

inget att hämta i etnicitetsfrågan, eftersom man inte ärver sin etnicitet när man föds, utan man 

får den genom sitt deltagande i sociala aktiviteter. Etniciteten kan betraktas som ett instrument 

som, beroende på situationen man befinner sig i, kan användas på olika sätt ( W al lerström 

1997:300, Werbart 1996:34: 114). Detta understryker att etniciteten är en social konstruktion 

som man själv väljer, medan den kulturella identiteten är något man har. Vidare uttrycker 

Werbart också en annan tanke som jag instämmer i, att etnicitet inte skapar politiska 

konflikter, utan att etnicitet skapas som ett resultat av konflikter. Som en liten källkritik kan 

bara nämnas att jag har använt en mer än tio år gammal källa av Baudou, vilket kan vara litet 

missvisade, men med den har jag också kunnat visa lite på den stora förändring som 

etnicitetsforskningen har genomgått på kort tid. 

2.3 DEN SAMISKA ETNICITETSFORSKNINGEN 

Den samiska forskningen har under de senaste decennierna fått en annan betydelse än vad den 

haft tidigare. En av de viktigaste frågorna genom tiden har varit frågan om var de kom från, 

det vill säga om de invandrat till Sverige, eller om det var de som bodde här ursprungligen. 

Sedan 1700 - talet har det funnits berättelser och historier nedtecknade, som samerna själva 

har berättat dem. Frågan är bara hur man ska se på dessa berättelser i dag. Är det myter som 

baseras på riktiga händelser eller är de helt påhittade? Som exempel kan nämnas stalomyten, 

där de så kallade stalotomtningarna står i centrum. Enligt myten skulle de ha varit jättarnas 

kojplatser och namnet skulle kunna antyda att det är frågan om en saga. Ur ett annat 

perspektiv kan "jättarna" betraktas som en metafor för storväxta människor som kom för att 

bedriva handel och därför kan myten också betraktas som en historisk muntligt återgiven 

företeelse ( Mulk 1994:34 f.) Dessa berättelser kom att minska i betydelse och under 1820 -

och 1830 - talen framlade historiker och språkforskare tanken att samerna var hela, eller 

åtminstone delar av, Skandinaviens ursprungsbefolkning. Sven Nilsson var den förste som 

forskade i ämnet med hjälp av arkeologiskt material. Han kom fram till att samerna var 

ättlingar från hela Nord - och Västeuropas stenåldersbefolkning. Helt i tiden ligger den 

förändring som ägde rum under 1860 - och 1870 - talen. Man tyckte sig genom 

stenåldersmaterialet urskilja två kulturer, alltså två folk, men med olika förutsättningar att 
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utvecklas. Oscar Montelius, som var ledande inom svensk arkeologi på den tiden, menade att 

den nordskandinaviska kulturen var mer primitiv än den sydskandinaviska och att den 

nordligare hade mindre förutsättningar för att utvecklas. I linje med rasernas olika värde 

ordnade man in samerna i en lägre klass än skandinaverna. Man trodde också att samernas 

område utvidgats längre söderöver i nyare. tid, genom invandring från norr och öster 

( Zachrisson 1997: 16 f ) . 

Mellan 1900 - och 1970 - hade man från arkeologins sida kunnat sluta sig till teorin att 

samerna relativt sent invandrat till Skandinavien österifrån och att de under historisk tid nått 

sina allra sydligaste områden. Genom språkforkare som undersökte ortsnamn i sydliga 

samiska områden kom andra tankar i dagen, som antydde att samerna hade haft ett ännu 

sydligare bosättningsområde än vad som tidigare föreslagits. Ännu tio år senare började 

norska arkeologer tvivla på att det förekommit någon invandring av samer ( Zachrisson 

1997:19 ). Björnar Olsen menar att den samiska etniciteten växte fram under årtusendena före 

Kristus, när fångstfolk kom i kontakt med jordbrukande människor i södra Ryssland ( Olsen 

1994: 133 ). Detta står i kontrast till tanken som lagts fram av Knut Odner i boken "Finner og 

Terfinner" ( Odner 1983 ), som menar att den samiska etniciteten vuxit fram mellan 

1 - 300 e. Kr. i mötet mellan jägare och åkerbrukare i Finland ( Odner genom Zachrisson 

1997:19 ). Odner har spelat en stor roll för den samiska forskningen genom den nya synvinkel 

som han har utvecklat. Han ställer sig frågan varför samisk etnicitet uppkommit, inte varifrån 

som man tidigare gjort ( Baudou 1987:20 ). Detta gör att man kan få en annan förståelse till 

förhistorien och historien som man inte kunnat få förut. Det är frågorna man ställer som styr 

vilka svar man får, därför är det viktigt att frågorna ställs så att de ger ett svar som står så nära 

sanningen som möjligt. Det är en poäng som jag vill understryka. 

Arkeologerna Inger Zachrisson och Evert Baudou är väl de som i dag leder diskussionen 

om samisk etnicitet i Sverige. Båda är dock överens om att det rör sig om två grupper av 

människor, delade av en gräns. De intar var för sig en extrem position vad gäller gränsen 

mellan "samer"f'germaner" i förhistorisk tid. Jag har satt citattecken här för att jag saknar en 

adekvat förklaring till de båda begreppen, och jag anser att det är nödvändigt att definiera vad 

man menar med dem för att man ska kunna få en givande diskussion. Eftersom jag i denna 

uppsats kommer att röra mig i historiskt kända tider, kommer jag att använda orden svensk 

och same för respektive grupp. Jag har i detta kapitel försökt reda ut vad som menas med 

begreppen etnicitet och kulturell identitet, men framför allt har jag velat visa vilken mängd 

olika möjliga tolkningar det finns att välja bland. Det som framför allt saknas i litteratur som 

behandlar dessa frågor är en tillfredsställande och rättvisande översikt vad som egentligen 
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avses när man talar om germaner och samer som etniska grupper. 

Det finns tre olika uppfattningar vad gäller den kulturhistoriska processen i 

Mellanskandinavien från järnålder och in i medeltid ( Zachrisson 1997:33 ). Den ståndpunkt 

som arkeologen Evert Baudou intar ( Baudou 1987: 20 ), baseras på en flera tusen ·år etnisk, 

social och ekonomisk gräns som ligger i norra Ångermanland - Jämtland från ungefär 

800 - talet f. Kr. fram till den nyare tiden. Han använder sig av Barths definition på etnicitet. 

Med det arkeologiska material som 1987 var känt anser han att han bevisat sin teori, att en 

tidig samisk etnicitet utbildas i norra Norrland och en tidig germansk etnicitet i 

Mellannorrland och sydligaste Norrland under årtusendet före Kristus. Zachrisson vill dra en 

gräns längre söderut för samisk bosättning, och de är inte överens om vad som är "samiska" 

respektive "germanska" etnicitetsmarkörer. 

Det andra synsättet representeras av Klas - Göran Selinge, som ser en symbios 

fångstkultur - agrarkultur, och menar att det är allmänt känt att samerna inte bosatte sig i 

Jämtland och Härjedalen förrän sent in i historisk tid ( Selinge genom Zachrisson 1997:36 f ). 

Att den inre utvecklingen har varit förhärskande vid förändringsprocessen betonas. Det tredje 

synsättet är det allra nyaste och har i grunden en tvärvetenskaplig syn. Åke Hyenstrand är en 

av arkeologerna som förespråkar detta. Begreppet "samisk" är något som vi har skapat av 

något som i den arkeologiska vittnesbörden egentligen är något väldigt oenhetligt och det 

samiska är resultatet av en långvarig process. Vi kan då byta ut begreppet "samer" mot 

"fångstmänniskor" när vi går långt tillbaka i tiden, och inte längre kan se några tydliga 

samiska markörer längre ( Hyenstrand muntligt genom Zachrisson 1997:37 f ). Det blir då 

förfäder endast ur en antropologisk mening, utan samisk etnicitet. Av dessa alternativ är det 

sista det som jag är böjd att hålla med om. 

Utifrån de ovanstående argumenten kan min slutsats bara bli att självidentifikation, 

identitet och kulturell identitet inte kan skönjas i det arkeologiska materialet om man inte har 

tillgång till andra källor som man efter noga övervägande kan använda, till exempel 

textmaterial. Däremot kan den process, och de uttryck för denna process som finns synliga, 

studeras och dokumenteras. Slutligen kan sägas att det är diskutabelt om Barths och andra 

socialantropologiska definitioner på etnicitet över huvud taget innehåller någon historisk 

dimension som vi arkeologer kan begagna oss av. Således kan inte heller etniciteten för 

samisk räkning ha utbildats så tidigt som Zachrisson vill göra gällande, om man vill använda 

den etnicitetsdefinition som de flesta forskare har accepterat, men som fortfarande diskuteras 

och förändras. Även Baudou vill dra gränsen för en etnisk samisk grupp för tidigt anser jag. 

Utifrån vad som tidigare framgått av kapitlet har jag, liksom många med mig, slutit mig till att 

18 



anse att etnicitetsbegreppet är ett alltför begränsat och värderat begrepp och kommer därför 

att, i de fall det är nödvändigt, prata om kulturell identitet istället, om det inte är frågan om det 

socialantropologiska begreppet etnicitet, naturligtvis. Genom att ställa sig frågan om vad som 

egentligen är etnicitet, ställer man den tidigare forskningen inför ett stort problem. Det 

betyder nämligen att deras kriterier inte stämmer överens med vad som betecknar etnicitet, 

vilket gör deras resultat tämligen värdelösa ur etnicitetssynpunkt. Som ett led i denna 

diskussion ska jag försöka visa på en process som kan ha haft betydelse för framväxten av en 

samisk etnicitet på ett lokalt plan, som inte behöver betyda ett brott med den materiella 

kulturen eller den kulturella identiteten. Jag lämnar till sist en svår fråga som kvarstår att 

besvara, i läsaren händer: Är det i något fall nödvändigt eller ens önskvärt, att identifiera 

etniska grupper i forntiden? 
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3 STENSAMLINGARNA 

Den materiella lämning som jag har valt att utgå från vid min undersökning är nyligen 

upptäckta röseliknande stensamlingar i Malå kommun. De upptäcktes under 

Skogsvårdstyrelsens inventering inom projektet Skoglig kulturhistoria. Hittills har det hittats 

två lokaler, Strömfors och Kokträsk, där denna typ av fornlämning förekommer i 

undersökningsområdet. Det är möjligt att det med tiden kommer att upptäckas fler, då man 

tidigare inte har letat efter denna typ av fornlämning. I detta kapitel vill jag så exakt som 

möjligt beskriva stensamlingarna i sig, men även den omgivning som de rests i, med den 

förhoppningen att det ska kunna ge ledtrådar till vem som byggt dem och varför. I 

skogsvårdssyrelsens inventeringsregister har man inte kallat stensamlingarna för rösen, vilket 

tyder på att man är osäker om vilket användningsområde de har haft. För att det ska få kallas 

för röse är förutsättningen att det är frågan om en grav, och det har inte framkommit vid 

undersökningen. För enkelhetens skull används dock ordet med betydelsen stensamling. 

Inte heller är det frågan om en 

rösning, eftersom de har en alldeles 

:,•~- 4• ,. .. U••,., 

• 
♦ • . 
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I I !~0J I 
1r"'• .... ,., ♦ .. 

speciell form, som ett torn av sten • • ~ • • • • .... 

ungefär. Vissa har till och med ansett att ,.. .•~· : ,,~ : ••• :\ 7 
det är frågan om en naturformation, men 

det ämnar jag redogöra för lite mer 

ingående senare i detta kapitel. 

Dessutom är det i mitt intresse att reda ut 

om alla dessa härstammar från samma 

tid, och därmed samma tankevärld. 

Malå ligger enligt den 

naturgeografiska regionindelningen i 

den mellersta barrskogsregionen 

( Mulk 1994:39 ). 
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Fig. 1 Karta som visar Malå s:n i Pite Lappmark efter Bylund 1956:4 
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När det gäller Lappland, består området till stor del av ett sammanhängande morän - och 

myrområde, och Malå kan med sin dominans av grusig - sandig morän sägas vara 

representativ för Arvidsjaur- Malådelen av det som var Pite Lappmark ( se fig. l ). Den 

sydligaste delen av Arvidsjaur s:n och halva Malå s:n ligger inom det så kallade 

Skelleftefältet, med ovanligt god odlingsjord ( Bylund 1956:52 - 55 ). 

3.1 SVS 804 OCH 805, STRÖMFORS 

Strömfors är en by som ligger cirka en mil från Malå samhälle. I Strömfors har sammanlagt 

fem röseliknande stensamlingar hittats. Dessa är belägna cirka 800 meter fågel vägen öster om 

byn, en kilometer nedströms Malån efter första forsen, och sedan 300 meter rakt in i skogen, 

placerade.runt om en liten myr på 75 x 100 meter. I dag är platsen beväxt med ung tallskog. 

Två av stensamlingarna ligger i myrkanten på stenig morän och de har fått SVS nr. 804 Malå. 

Röse ( använder termen för att göra det lite enklare, och för att den använts i 

fomlämningsregistrets beskrivning ) nummer ett ( se fig. 2 ) är oregelbundet 1,8 x 1,2 meter 

och 0,7 meter högt. Det har byggts upp mot en markfast sten i söder, och på en nu förmultnad 

stubbe. I dag växer en gran på röset. Röset är vänt mot nordost - sydväst. 

Fig 2 Egen avritning av objekt nummer ett vid SVS 804. 

Röse nummer två ( se fig. 3 ) ligger tre meter nordost om röse nummer ett, är likaså 

oregelbundet till formen och mäter 1,8 x 1,5 meter och är 0,5 - 0,7 meter högt. Liksom 

nummer ett vilar detta röse delvis också på en förmultnad stubbe. 
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Fig. 3 Egen avritning av objekt nummer två vid SYS 804. 

100 meter sydost om dessa rösen, tvärs över myren, ligger ytterligare tre rösen, med SVS 

nr. 805. De har byggts i en brant västersluttning intill m~ren, och på en stenig moränås med 

flyttblock. De formar tillsammans en triangel. Röse nummer ett är av oregelbunden karaktär 

2,2 x 1,8 meter samt 1 meter hög. Kantstenarna utgörs av större stenar' på cirka 0,5 meter, 

medan fyllningen består av mindre stenar. Mot norr vilar röset mot ett fast stenblock 1 x 1,5 

meter och 1 meter högt, samt ett fast block i söder 1,0 x 0,8, 0,2 meter högt. Anläggning 

nummer två ( se fig. 4 )ligger två meter söder om anläggning nummer ett. Detta röse är runt 

till formen, 1,2 x 1,2 meter och 1,2 meter högt. Stenarna som det byggts av är 0,2 - 0,5 meter 

stora. Mot sydväst vilar röset mot en 0,7 meter hög markfast sten. 

-
Fig. 4 Egen avritning föreställande objekt nummer två vid SYS 805. 
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Det tredje och sista röset av de fem, ligger sex meter nordväst om röse nummer två och 

bedöms som rektangulärt till formen. Det är 3 x 2 meter och 0,5 - 1 meter högt, samt byggt av 

stenar i storleksordningen 0, 1 - 0,4 meter. Röset ligger i kraftig sluttning intill myrkanten. 

3.2 SVS 1119, KOKTRÄSK 

Kokträsk ligger cirka 18 kilometer fågelvägen från Malå samhälle, 24,5 kilometer från rösena 

i Strömfors och cirka tre kilometer från Skellefteälven i norr. Rösena här ligger bckså i 

anslutning till Ko~träsket i öster, bara ett hundratal meter, precis som i det tidigare fallet. 

Tyvärr har jag inte haft förmånen att besöka platsen, dels för att det är vinter och snö, dels för 

att detta är så färska fynd att de kom till min vetskap väldigt sent, i början på januari 1999. 

Därför blir jag tvungen att bygga alla fakta på kartor och beskrivningar i inventeringsregistret, 

i stället för att ha förstahandsinformation. De två rösen som upptäckts ligger i västersluttning 

av en lågt markerad, stenrik ås. I omgivningen växer blandskog på skogsmark. De har fått 

SVS nr. 1119 Malå. Röse nummer ett har oval form och mäter 2, 1 x 1,6 meter och är 1, 1 
• 

meter högt. Stenarna som det byggts av är mellan 0, 1 och 0,55 meter, på vilka det har vuxit 

lav och mossa. Elva meter norr om röse ett ligger röse nummer två. Detta röse har också en 

oval form i storleken 2, 1 x 1,9 samt 0,9 meter i höjd. Byggnadsmaterialet är det samma som i 

det första röset, det vill säga stenar mellan 0, 1 till 0,55 meter stora. Jag har varit i kontakt med 

personer som tittat på lokalerna, både i Kokträsk och i Strömfors, som säger att 

stensamlingarna är mycket lika varandra, inte bara i sig själva, utan också när det gäller 

omgivningen de rests i ( se fig. 5 ). 
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Fig. 5 Karta över SYS nr. 804, 805 samt 1119 illustrerande stensamlingarnas läge i terrängen. 
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Jag har inte tillgång till något annat sätt för datering än vad som finns tillhands i 

inventeringshandlingarna, därför har jag valt att jämföra SVS nr. 804, 805 och 1119 för att se 

om likheterna är så stora att man kan dra den slutsatsen att de gjorts under samma tid. Vi 

börjar med att titta lite på omgivningen. Alla rösen ligger några hundratals meter från vatten, i 

det första fallet nära Malån, och i det andra fallet nära Kokträsket. Samtliga rösen har byggts 

av stenar som är relativt lätta att bära och som hittats i den omedelbara omgivningen. Rösena 

liknar varandra både till storlek och form, och av det kan man slut~ sig till att de byggts under 

en tid när man förstått deras innebörd, och att storlek, form och antal, möjligen också haft sin 

speciella betydelse. Jag anser att dessa rösen tillkommit under samma tid och i samma 

samhälleliga kontext. Den vanligaste lämningen från stenåldern i Malå är boplatserna som 

ligger vid Malån och Skellefteälven. Det har hittats mer än hundra sådana lämningar. Dessa 

fornlämningar härstammar dock inte från denna period, främst därför att de inte är • 

övertorvade, men också för att de inte liknar någon annan fornlämning som dateras till • 

stenåldern i denna region. 

3.3 DATERING OCH JÄMFÖRANDE STUDIER AV OLIKA RÖSEFORMER 

Det finns flera gemensamma drag hos stenformationerna på de båda platserna. Först och 

främst är stenarna som lagts tillsammans av den storlek att de utan större svårigheter kunnat 

bäras av en vuxen människa. Dessutom har stenarna inte fraktats från någon· annan plats, utan 

de är hämtade i området. Vad gäller åldern på rösena kan man bara försöka gissa med hjälp av 

tillgänglig information. Mossan, och framförallt lavan, som växt på stenarna i det läge de 

ligger nu tyder på att det rör sig om åtminstone flera hundra år. Den metod som används för 

att datera med hjälp av lavar kallas för lichenometri. I korta drag går det ut på att den skorplav 

som påträffas på bara stenytor växer till med en hastighet som är artspecifik och konstant. Det 

betyder att storleken på ~e första etablerade lavarna är en proportionell funktion av den tid 

som stenen varit bar eller legat i samma läge ( Korpijaakko - Labba 1994: 164, Baudou 

1995: 156 ). Jag kan själv inte tillämpa denna metod, men genom att titta på mina fotografier 

har flera oberoende källor ansett att det i alla fall rör sig om hundratals år. Det faktum att 

ingen av de äldsta i byn vet vad rösena har använts till, indikerar också att de har en högre 

ålder, mer än åtminstone 100 år ( två till tre generationer). Åldern på rösena vid SVS 804 kan 

möjligen begränsas med hjälp av stubbarna på vilka de vilar. Beroende på 

bevaringsmöjligheterna kan man sluta sig till att den något skyddade platsen skulle kunna ge 
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dem en hög ålder, men då de inte är helt skyddade från väder och vind utan stenarna ligger 

rätt glest, kan man sluta sig till att de har en ålder på åtminstone flera hundra år. Roger 

Engelmark på institutionen för arkeologi i Umeå påpekar att en stubbe, och framför allt den 

nedersta delen av den, bevaras mycket länge under dessa förhållanden, och att de nästan inte 

alls förstörs i syrefattiga miljöer. Att den stubbe som inte är helt täckt inte helt har undkommit 

väder och vind är helt klart, och därför kan åldern inte heller vara tusentals år. Det faktum att 

det växer en inte helt liten gran på ett av rösena begränsar tiden på så sätt, att röset inte kan 

vara av yngre datum än den tid det tagit för ett frö att gro och växa upp till ett träd. Det är 

också möjligt att rösena tillkommit under olika tidsperioder, med de två rösena på SVS nr. 

804 samtidigt och de tre andra under en annan tid. Utifrån dessa argument, främst baserade på 

relativa metoder på SVS 804, har jag ansett det rimligt att dessa rösen rests någon gång 

mellan 1600 och 1900 och att de rests för att permanent få stå kvar. 

För att ytterligare utveckla denna diskussion om datering har jag valt att göra jämförelser 

med sedan tidigare kända fornlärnningstyper, dels för att befästa min datering av dem, men 

också för att se om det finns något rimligt användningsområde. Det har framkommit olika 

teorier angående stensamlingarnas tillblivelse och jag ska kortfattat redogöra för de flesta av 

dem. 

Den minst sannolika teorin är att det skulle vara frågan om någon typ av naturformation. 

Det skulle betyda att de kommit till under istiden och en uppskattad ålder blif åtminstone 

10000 år. Några andra större omskakande naturkatastrofer kan inte ha inträffat på urberget. 

Om vi dessutom tar in i beräkningen att två av stensamlingarna vilar helt eller delvis på varsin 

stubbe, finns det ingen som helst möjlighet att detta· är det rätta alternativet. 

En annan form av fornlämning som jag har valt att undersöka är de så kallade 

insjögravarna. De har daterats till yngre romersk järnålder och fram till vikingatid cirka 

Kr. f. - 1300 e. Kr. De är i regel oansenliga stensättningar som i dag inte kan ses med blotta 

ögat. Ett genomgående drag är att de ligger direkt på eller i anslutning till boplatser av 

fångstkaraktär. Detta fenomen brukar förbehållas området mellersta Norrland - norra 

Svealand, men i liten omfattning förekommer de även i norra Norrland på eller i direkt 

anslutning till boplatser av stenålderskaraktär. Insjögravar är vanligen brandgravar , det vill 

säga att den döde har kremerats ( Zachrisson 1997:195 f. ). Det är dock inte troligt att denna 

sed har upptagits i Malåområdet. 

En tredje teori bygger på att det kan vara röjningsrösen av något slag. Människorna som 

gjort dem har alltså velat röja bort sten för att bereda plats åt någonting annat, en väg, ett hus 

eller en åker ( även kallat odlingsrös~ ). Ett exempel på ett sådant röse finns i Björkås, Malå. 
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Det mäter 19x 14 meter och är mellan 0,5 och 1 meter högt. Innanför de lite större 

kantstenarna ligger mindre stenar. Detta är en sentida lämning från 1800- 1900 - tal. Det som 

gör denna teori omöjlig är att terrängen i båda lokalerna Strömfors och Kokträsk är så steniga 

att det hade varit lättare att välja ett annat ställe. Dessutom kan man inte se att stenhögarna har 

gjort någon förändring av framkomligheten i området. 

Den fjärde möjligheten har med flottningen att göra. För att flottningen skulle gå smidigt 

byggde man stora trälådor som fylldes med sten. Vid dessa fäste man länsar som dels skulle 

hindra trästockarna från att fastna vid land och dels användes de för att samla ihop timret. Till 

dessa stenkistor krävdes det stora mängder sten. I Kokträsk finns det ingenstans att frakta 

stenarna eftersom det är helt opraktiskt att tänka sig ett stentag så långt från flottningsleden 

Skellefteälven. Däremot är det mer troligt i fallet Strömfors med bara ett antal hundra meter 

till Malån, men det finns sten närmare än så. Dessutom är det inte troligt att man hade brytt 

sig om att göra flera högar så långt från varandra, utan man hade bara gjort en hög så nära 

Malån som möjligt. Tiden när man började flotta i Malån är inte känd, men i början av 1800 -

talet flottades det i liten skala i Skellefteälveh. Det är dock känt att Malån bara var flottbar 

under högvattnet på våren och det rör sig bara om cirka en månad ( Malå sockens 

hembygdsbok 1965: 58 - 62 ). 

I fjällregionen kan man ibland stöta på högar av sten i olika former som man har tolkat 

som vägvisare ( Charlotta Sanell, Västerbottens museum och Lillian Rathje, Institutionen för 

arkeologi i Umeå, muntligt). För att stensamlingarna ska kunna tjäna som riktningsvisare 

krävs det att de syns på håll samt att de är synliga ovanför snön som kan vara djup i 

skogsregionen på vintern. Det blir genast tydligt att dessa kriterier inte uppfylls i detta fall. 

Bronsålders - och järnåldersrösen finns utmed hela norrlandskusten och är allmänna ända 

upp till Piteå. Det finns cirka 2500 registrerade, men inga finns i inlandet. Det finns också en 

viss skillnad mellan röse som har en välvd profil och röseliknande stensättning, som är lägre 

och flackare i profil. De ligger placerade i det dåvarande kustbandet ( Baudou 1995:25ff. ). 

Jag ska återkomma till detta fenomen senare i uppsatsen, men först vill jag presentera den 

sista rösekategorin. 

Gränsrösen har varit en global och urgammal företeelse och exempel från samiska 

områden har behandlats av Korpijaakko -Labba ( Korpijaakko -Labba 1994 ). Hon menar 

att samer har märkt ut var gränserna mellan de olika lappskattelanden gått och vilka 

fiskevatten som tillhört vem, genom att använda sig av råmärken byggda av sten. Detta är det 

enda förslaget som jag finner värt att pröva, tillsammans med vissa hypoteser som lagts fram i 

samband med kuströsena från bronsålder och järnålder. 
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3.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTLEDNING 

De slutsatser som kan dras av den information som hittills framkommit är följande: 

1. Ingen människa har bott i direkt anslutning till stensamlingarna, då inga spår av mänsklig 

aktivitet finns förutom dem. Eftersom inga andra artefakter har kommit i dagen vid 

inventeringen, blir teorin om att det skulle röra sig om offerrösen inte trovärdig. 

2. Med ledning av terrängen kan inga försök ti11 att frigöra mark ha gjorts. 

3. Innan skogen på platsen blev avverkad måste träden ha dominerat hela området runt 

lokalerna. Detta har betytt att stensamHngarna inte har varit synliga på håll, varken från Malån 

eller Kokträsket, vilket utesluter stensamlingarna som vägvisare. 

4. Genom relativa dateringsmetoder har tiden uppskattats till mellan 1600 - 1900 - talen och 

jag har gjort antagandet att de alla tillhör samIIla tidsperiod. 

I kapitel två redogjorde jag för olika etnicitetsteorier, till vilka jag nu ska relatera denna 

information. Som Barth framlägger, kan en etnicitetsprocess bara ta vid när interaktion mellan 

två grupper uppstår. Att denna kan kopplas till stress av bland annat ekonomisk och social art 

anser jag vara utom all tvivel i detta fall. Mellan åren 1600 - 1900 finns det enligt min åsikt 

bara en period av drygt hundra år som kart våra aktuell, nämligen från slutet av 1600 - talet till 

och med början av 1800 - talet. Det är under denria tid som störst stress drabbar samerna i 

området, men den inblandning som birkarlarna och sedan kronan lagt på dem redan tidigare är 

den utlösande faktorn. 
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4SAMELAND 

Det nomadsamhälle som sedan långt tillbaka i tiden funnits i Malå genomgick från 1600 -

talet och framåt en genomgripande förändring. För att få insikt och förståelse för vilken 

omvälvande tid detta var är det nödvändigt att redogöra för den tiden och de människorna. De 

samer som har funnits och fortfarande finns i Malåbygden är skogssamer och de tillhörde Pite 

lappmark under historisk tid. Skogssamer finns endast i Sverige och Finland av förklarliga 

skäl, eftersom de inte har denna typ av natunesursområde i Norge. Samerna har aldrig bildat 

en helt igenom homogen grupp och Phebe Fjällström gör gällande att strukturella variationer 

som bygger på skilda värderingar måste ses mot en kulturekologisk bakgrund som är nära 

sammankopplad med den materiella kulturen och den sociala strukturen. Det betyder att 

samerna mellan sig haft skilda värderingar beroende på den ekologiska miljön som de 

utnyttjat, och att de till och med sett varandra med oblida ögon i vissa fall ( Fjällström 

1986:39 - 44 ). Samerna har aldrig varit en grupp som isolerats från övriga Norden som man 

så ofta har antytt i tidigare litteratur. Urtde1 medeltiden nås de samiska områdena i Norge 

främst av en ny religiös strömning, nämligen den kristna läran~ Före detta har kontakterna 

mellan de norra delarna av Skandinavien och de södra enbart varit av kommersiell karaktär. 

Efter det sprids den kristna läran över hela det samiska området ( ibid:63 ) 

4.1 ' SAMERNA 

I Pite Lappmark, liksom i Lule Lappmark, har skogsviltet och pälsdjursfångsten, kombinerat 

med tamrenskötsel och hantverksproduktion, ·varit den ekonomiska basen. Detta är inte fallet 

med de norska sjösamerna exempelvis och av det kan man dra slutsatsen att den samiska 

kulturen åtminstone har tre olika näringsmonster och kulturstrukturer representerade. År 1605 

fastslås att det i Lappmarken ska uppföra·s bestämda marknadsplatser med bod och stuga, där 

även prästgård och kyrka ska finnas. Det var på dessa platser som samerna skulle bedriva 

handel, betala skatt och få sig till livs Guds ord: Under de följande århundradena skulle 

kyrkan komma att prägla det samiska näringslivet 0ch kulturen på ett genomgripande sätt 

( Fjällström 1986:74 ff. ). Som exempel på kyrkans tidiga inflytande kan följande samiska 
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tradition nämnas: Precis som i dag har man i samisk tradition framställt döden i 

människoskepnad. Inte bara döden själv ansågs farlig, utan även de som hade dött fick hans 

egenskaper. I juletid var de döda i farten som bäst och deras rop och klagan kunde höras i 

luften. Hunden sades märka deras närvaro mest. Dessa döda kallades för julbockar och de var 

förfäder som hade återvänt till sina hem. De vuxna sade att julbockarna skulle komma och 

vrida nacken av barn som inte höll sig stilla under julhelgen. De stannade till trettondagen, då 

de skyndsamt packade ihop sina saker och de tvingades lämna kvar det de inte hann få med 

sig. I den katolska kyrkan hade man under äldre medeltid enligt lag fastställt vad som var den 

officiella jultiden och de datum som enligt den anges är de samma som denna tradition anger. 

I Spanien till exempel, får barnen sina julklappar den sjätte januari än i dag. Det är lätt att 

jämföra detta med de saker som julbockarna lämnade efter sig i all hast. 

Under 1600 - och 1700 - talen skjuter den samiska ekonomin i höjden och den samiska 

hantverksskickligheten når fulländning, både vad gäller teknik och föremålsutformning. I 

form av krav av olika slag bryter Svenska Kronan in som en motkraft under denna tid. Det rör 

sig i första hand om Nasafjälls silvergruvor som under olidliga arbetsförhållanden tvingar 

samerna att frakta malm från gruvan till förädlingsplatsen. Detta skulle göras genom väglöst 

myrland till kusten, vintertid, eftersom det i pniktikeri var omöjligt sommartid. Eftersom 

samerna inte hade något rättsligt skydd blev.'de också utnyttjade och exploaterade i stor 

utsträckning ( Fjällström 1986:77 ). 

Renskötseln kräver stora arealer mark och naturbetet påverkas starkt av faktorer som 

temperatur, vind, snö och is. På detta sätt förändras markanvändningen från säsong till säsong 

och år till år. Därför är det också svårt för utomstående att få klarhet i de olika områdenas 

användning, och en förutsättning för att förstå den samiska kulturen är att se vilken avgörande 

betydelse den ekologiska aspekten har för ci.em. Som tidigare nämnt är den skogssamiska 

renskötseln mer stationär än den som bedrivs av fjällsamer ( ibid:149 ff. ). Vi kommer senare 

att få se vilka konsekvenser detta får, när koloniseringen på allvar sätter in. 

Laestadius har berättat om 1700 - talets vardag i början av 1800 - talet. Han säger att 

"skogslappen", som han kallar dem, håller sig i skögsområdet i Lappmarken under hela 

sommaren och gör inga långa flyttningar>Varje ''lapp'' har ett lappskatteland, inom vilket han 

har många träkåtor, som han inte lämnar. Han nämner att de har en kalvhage som omges av 

ett gärde, där vajorna mjölkas. Skogssarhen har flera visten med jämna mellanrum, utspridda 

så att det mellan dem finns gott om bete för djuren. I april - maj flyttar man hjorden från det 

"nedre" landet och upp till lappskattelandet, i lågfjällsregionen, där man fritt släppte lös 

renarna och lät dem förena sig med andra samers renar, precis som de helt naturligt också 
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sö~er.sig till varandra. I juni samlas renar~a ihop igen. Under juli och halva augusti hålls 

renarna. under uppsikt för det är då vajorna mjölkas i kalvhagen och för att skrämma myggen 

på flykt eldar man. Senare delen av augusti är djuren åter fria att vandra, och samen ägnar 

denna tid åt att jaga och fiska. Hjorden samlas åter in i september och den förs då till det 

"nedre" landet ( Fjällström 1986:160 f.) 

Inom främst skogssamernas sommarvisten fanns det vissa speciella markinstutitioner som 

man vårdade och ständigt återkom till. Till dessa hör renvallen, som finns på flertalet platser 

inom Malå s:n. Den hade en livslängd på ungefär två år och användes för att lättare kunna 

mjölka renkorna. Den kunde vara omgärdad men var det inte alltid. Att den blev väl gödslad, 

gjorde att den blev mycket begärlig för nybyggarna att odla på, ibland tog de dem utan att 

fråga men kunde även få lov att köpa den av samerna ( ibid: 163 ). Exempel på detta finns i 

Näsudden, där den blivit helt förstörd av odling. De tre äldsta vallarna ska enligt Axel 

Renling, född 1888, ha varit Keppijaur, vid sjön med samma namn, Nåida i närheten av 

Lövberg och Morso vid Grannäs. Informationen om detta har jag hämtat ur 

fornlämningsregistret över Malå. 

För skogssamerna var arbetsinsatsen under sommaren och mjölkningstiden intensiv. Alla 

var inblandade i vallningen, både män, kvinnor och barn. Så hade det dock inte alltid varit och 

det berättas att det tiden före blomstringtiden, söm inföll under 1600 - och 1700 talen, hade 

det bara varit männen som skötte den delen samt att det var de som också jagade till och 

lagade till all mat som involverade kött. Fjällström sätter detta i samband med att det var 

männen som tämjde vildrenar. Att det senare k0m att vara en uppgift för alla tror jag kan 

förklaras med att det under uppsvinget blev allt större hjordar och mer att göra med den, vilket 

också krävde en större arbetsstyrka. Barnen fick tidigt lära sig att valla renarna. Det är i 

samband med att staten tar över birkarlarnas privilegium att beskatta samerna som jag med 

ledning a~ K-Å Aronsson menar att samerna började'med storskalig renskötsel som den vi 

ser i dag ( Aronsson 1991 ). Mulk sällar sig till de historiker (blandandra Lennart 

Lundmark ) som menar att fångstekonomin övergick till renskötsel under 1600 - talet och att 

förändringen är synlig i det arkeologiska materialet ( Mulk 1994:255 ). Detta gav den 

naturliga följden att nya bosättningsmönster 1nfördes. 

Ekorrskinn har varit den dyrbaraste och mest eftertraktade handelsvaran från norr, 

framförallt från det svenska lappmarkema i inlandet. I de evig~ skogarna torde ekorrarna ha 

funnits i en enorm mängd. Vinterpälsen var mest eftertraktad och användes i stor utsträckning 

. under medeltiden till klädedräkten i hela Europa. Den kallas för gråverk ( Fjällström 

_ 1986: 65 ). Från 1500- talet Qch framåt har i stotrsett samma skinnvaror varit j omlopp. Den 
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enorma mängd ekorrskinn som levererats från lappmarken talar för att en effektiv och en för 

skinnen skonsam metod använts vid jakten. Detta jaktredskap har varit en träbåge med en pil 

med trubbig spets, som utan att göra hål i ekorrens päls slagit den till marken. Ett annat 

exempel kan vara en så kallad ekorrstock. De bästa skinnen fick man på vintern från 

november till februari ( Fjällström 1986: 183 - 186, 193 - 195 ). 

År 1695 gör Olof Rudbeck den yngre sin lappfandsresa. Han noterar bland annat att 

befolkningen äter sådana mängder med fisk att den syns honom enahanda. Den mat man inte 

kunde äta genast torkades ofta, för att man senare sk11lle kunna äta den. Torkning var ett bra 

metod för bevaring, men torkning användes även av det skälet att maten blev betydligt lättare 

att ta med ~ig när den inte var tung av vätska ( Fjällström 1986:269 f. ). Sammanfattningsvis 

kan man säga att samerna i stor utsträckning använde sig av allt i naturen som föda eller 

medicinalväxter. 

Vintertid var den tid då det var lättast att färdas över stora sträckor, och det var inte bara 

för att packrenen bar de tyngsta bördorna. Skidan har funnits i flera tusen år uppe i de 

snötäckta skogarna i norr. Under 1700 - 1800 - tal hade skidor med olika funktion redan 

utarbetats. Till exempel hade man på en fot en lång skida och på den andra en kortare, för att 

med den senare kunna sparka sig fram och på den förra glida. Man hade olika typer beroende 

av väder, snötyp, jaktobjekt och geografisk miljö. F_ör skogssamerna var det viktigt att inte 

böjen lägst fram på skidan var för stor, eftersom de ·skulle färdas i snåriga skogar och 

riskerade att fastna då. Precis som på många aritlra bruksföremål, hade man dekorerat 

skidorna med snidade mönster. När nybyggarnå bosatte sig i dessa marker köpte de skidor av 

samerna, eftersom de inte tog sig fram utan dem ( Fjällström 1986:365 - 370 ). 

När det gäller den samiska föreställningsvärlden kan man säga att den influerades av den 

kristna religionen till en början, för att sedan mer och mer försvinna helt. Jag har tagit hjälp av 

en kollega på institutionen som skrivit en B • - uppsats där religionen tas upp för att kortfattat 

försöka belysa den ( Forsman 1998 ). Man hade många gudar och allt i naturen var besjälat, 

till och med de saker som vi anser vara döda; stenen till exempel. Allt i naturen var en 

behjälpligt om man vårdade och offrade till den. Stenen kallade man för seite. När man 

behövde hjälp med någonting som stod utanför ehs makt, kunde nåjden (schamanen) komma 

till ens hjälp. bet var han som var länken mellan den· övernaturliga världen och den reella 

världen. Världsbilden byggdes upp på ett träd söm med sina olika delar vidrörde de skilda 

sfärerna. Den övre sfären var himmelen och luften, den mellersta var jorden och den understa 

symboliserade dödsriket. Före kristendomens påverkan hade detta dödsrike ingenting att göra 

med vad vi kallar för helvetet. Ytterligare en· sak som förändrades i och med kristendomen, 
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var björnens helighet. Rituell björnjakt hade haft en .viktig roll innan.och väl utarbetade 

ceremonier förde björnens ben till dess grav. Detta upphör när kristendomen introduceras i 

lappmarken under 1600 - 1700 talen, År 1761 hade två samer i Malå skjutit en björn som de 

sedan sålt delar av. Det visar i alla fall att somliga hade förlorat respekten för björnens 
' • 

helighet ( Marklund 1985: 17 ). Kanske genom ekonomiska svårigheter? Man företog offer för 

att främja de för samerna livsviktiga näringsgrenar som renskötsel, fiske och jakt. Det kunde 

bestå i att man smorde in en seite med fiskfett för fiskelycka ( Fjällström 1986:423 ). Man 

offrade silver också, men under slutet av 1700 - talet och början av 1800 - talet förändrades 

den urgamla föreställningsvärlden mot att allt mer likna kristendomen. Det genomgripande 

religionsskiftet förde även med sig att gravskicket förändrades under 1700 - talet, och bruket 

av sommargravar blev vanligt förekommande. I Strömfors har man hittat sommargravar, som 

egentligen inte är riktiga gravplatser, utan förvaringsplatser där den döde får vänta på en riktig 

begravning som sker på en kyrkogård. Detta var under den tid när Malå tillhörde Arvidsjaur 

s:n och inte hade en egen kyrka. Liksom bönderna hade samerna sina föreställningar i folktron 
, 

om mjölk - och smör - lycka, vilket kan kopplas diteknill deras näring och ekonomi 

( Fjällström 1986:169 ). 

4.2 KOLONISERINGEN 

Det var i stor utsträckning staten som initierade en kolonisering av lappmarken, i det första 

skedet framförallt på grund av intresset för bergverken. Under 1630 - talet hade man hittat 

silverfyndigheter på Nasafjället i Arjeplog, vilket skapade en intensiv aktivitet under några år. 

Detta resulterade dock i ett totalt fiasko och innebar inte någon kolonisation. I samband med 

dessa bergverk utfärdades också ett plakat år 1640 vilket behandlade marknadsplatser och 

kyrkor i lappmarken, men det gav ringa resultat. Samerna ville inte uttnyttjas av bergverken 

för att forsla malm, vilket gjorde att de flydde från Pite och Lule lappmarker 

( Arell 1979:5 ff. ). 1673 års lappmarksplakat innebar för samerna att de skulle få 

undervisning "för.sina själars salighet", kunna försörja sig som traditionellt varit brukligt, 

samt att nybyggarna skulle jaga, fiska och hålla kreatur. Det skulle också utgå femton års 

skattefrihet för den som ville sätta upp ett nybygge. Av detta förstår man att man från högre 

ort trodde att det var möjligt att människor med så fotalt skilda näringar skulle kunna samsas. 

Trots att detta var ett mycket generöst erbjudande, var det inte många som satte upp nybyggen 

i lappmarken under denna tid, så ett nytt lappmarksplakat utarbetades, av årgång 1695. Detta 
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innebar inga andra förändringar än att nybyggaren dessutom åläggs vissa skyldigheter vad 

gäller uppodlingen av marken, samt att man befriades från skyldigheten att hålla sig med en 

knekt ( ibid. 7 ff. ). Under denna tid insynas inte ett enda nybygge i undersökningsområdet. 

Nybyggarnas sociala ursprung är en intressant historia. De kom företrädesvis från 

kustlandet och rekryterades vanligtvis inte bland den bofasta bondebefolkningen utan bland 

soldater och andra yrkesgrupper. Faktum är att fram till 1810 dominerades kolonisationen av 

avskedade eller på annan grund omöjliggjorda soldater. 1780 kom kravet att de skulle 

uppfylla vissa odlingsskyldigheter gentemot kronan, för att folk inte enbart skulle livnära sig 

på fiske, skytte, djurfång eller andra osäkra "hinäringar". För män som inte var 

hemmansägarsöner, och alltså inte fick ärva någon jord, var det vid denna tid svårt att 

förvärva ett eget jordstycke. Om man inte kunde hitta en annan försörjning och inte ville 

arbeta som inhysehjon, hade man inte mycket att välja på annat än att etablera sig som 

nybyggare på kronans mark. Fem av de sex första bebyggelseenheterna i Arvidsjaur s:n 

anlades av soldater. Dessa var: Glommersträsk, 1757, Södra Pjesker, 1759, Järvträsk, 1768, 

Lappträsk, 1769 och Myrträsk, 1769. Efter dessa anlades N. Lainejaur, Malåträsk ( idag 

Malå) och Fårträsk, där respektive nybyggare har okänd sysselsättning, men de kom från det 

äldre kolonisationsområdet kring Norsjö, och var·därför förmodligen nybyggarsöner. Alla 

dessa nybyggen anlades före 1775 ( Bylund '1956:202 f. ). Anledningen till att soldater tog 

avsked från sin tjänst var i många fall rädsla för att tvingas ut i krig. Det fanns också den 

kategorin som inte blev antagna vid mön~tringen av' olika skäl. Som följd blev det svårt för 

dem att försörja sig i sina gamla rotebyar. Därför verkade det säkert lockande för dem att 

utnyttja de så kallade lappmarksprivilegierna och bege sig ut för att finna en lämplig plats för 

ett nybygge. 

Den sociala gruppen som vi har att göra med i detta fall, är inte jordägare. Inte bara 

soldater utan även smeder, svarvare och sjömän kan 'räknas in i denna grupp, den så kallade 

inhysekategorin, tillhörde de som först bestämde sig för att upprätta ett nybygge. Ett enda 

exempel finns det på en bonde som insynat ett nybygge, men han var så illa tvungen, då ingen 

i hans hemby ville ha honom boende kvar på grnnd ·av hans tvivelaktiga person. Man får ett 

intryck av att nybyggarna, som Bylund uttrycker det "att de[ ... ] i mycket stor utsträckning 

karakteriserades av ett bohemiskt temperament, av en äventyrlig håg och ett mindre nogräknat 
. .. 

och hänsynsfullt sinne" ( Bylund 1956:207 f Utan tvekan var det ett mycket hårt och 

krävande arbete att göra åkermark av ·otillgänglig och stenig terräng. En envis karaktär hade 

de nog för att kunna lyckas med företaget och de tänkte nog inte två gånger efter för att ta till 

med hårda tag i kampen om tillvaron~ om vi nu ska spekulera i deras personligheter. 
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4.3 KONFLIKTERNA 

I Kokträsk insynades det första nybygget årl 787 ( ibid: 148) av Nasafjällsbolaget, men redan 

1770 hade en insyning gjorts i nuvarande Vallen, på detta lappskatteland ( Marklund 

1985:29 f. ). Inom Nasafjällsbolaget hade man av någon anledning kommit att anse att hela 

Pite lappmark tillhörde bolaget och att man därför också skulle åtnjuta okränkbara rättigheter 

( By lund 1956: 153 f. ). Tack vare Nasafjällsbolagets inflytande kunde nybyggaren få bosätta 

sig nära ett sameviste och det sägs att samen tvingades överge sitt viste av denna anledning 

( Marklund 1990: 19 ). Det hade nämligen sedan tidigare fastslagits att Nasafjällsbolagets 

nybyggesängar var okränkbara och Häradsrätten hade varnat samerna för att låta sina renar 

beta där ( ibid:6 ). Alla nybyggen insynade mellan 1772 och 1789 kom att lyda under 

silververket. Denna konflikt var inte den enda under denna tid . 

Ett exempel på hur det kunde gå till när ett nybygge insynades ges av Bylund ( Bylund 

1956:220 ). Ankommande svenskar frågade lappskattelandsinnehavaren om dennes 

fiskevatten var goda. Om svaret var jakande, kunde svensken insyna och få immission på 

marken eller den omgivande marken och på detta Sätt undantränga samen. I Mörttjärn hade 

den första nybyggaren som kom, 1795, enligt traditionen tagit ett härbre som tillhörde 

samerna. Härbret står kvar än i dag med initialerna A. A. 1795 inristade. Trots att det gick till 

på detta sätt ibland, menade myndigheterna att det inte borde finnas några konflikter mellan 

nybyggare och samer, eftersom deras näringar var så olika. Nu i efterhand kan man undra om 

inte detta var just den anledningen till att det inte gick helt smärtfritt. 

I detta skogsland levde människorna till stor del av fiske och jakt och det är också i 

samband med det som de största och svårasttfkonfhkterna skapas. Dessa konflikter har varit 

hårda, svåra eller omöjliga att lösa ( Bylund 1956 passim ), men renstöld betraktades utan 

tvekan som ett av de grövsta brotten ( Marklund 1990:14 ). Eftersom man under århundraden 

hade nyttjat sjöar och vattendrag för fiske, uppstod självklart spänningar när nybyggarna 

hänsynslöst fiskade ut vattnen, trots att de bara hade tillåtelse att fiska och jaga för husbehov. 

Så länge som nykomlingarna ägnade sig åt jordbruk var allt väl, men då de började ta för stora 

anspråk på fisket gick de över gränsen , eftersom fisket var den dominerande näringen i 

skogsregionens ekonomiska system. Vi ska påminna oss om att två olika näringar och grupper 

av människor ska dela på de resurser som finns i en landsända som är relativt mager och med 

liten andel odlingsbar jord. Ändå har det visat sig att nybyggarna i större utsträckning höll 

ihop, än sina nomadiserande grannar ( ibid:4, 8 ). I slutet av 1700 - talet bodde det i Malå 11 

"skattelappar" och 12 nybyggare, men det finns ingen uppgift om antalet personer ( Malå 
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sockens hembygdsbok 1965:67 ). Man vet dock att det först omkring 1810 fanns fler 

nybyggare än samer ( Marklund 1990:27 ). Ändå yisar det sig vid närmare granskning att det 

redan år 1799 sitter fler nybyggare i nämndemannastyrelsen än samer ( 5/4 ). Här får vi också 

en möjlighet att få insikt i hur lite "försvenskade" de sistnämnda hunnit bli. Nybyggarna 

klagar nämligen på hur svårt det är att förstå sina samiska kollegor. Förhållandena var alltså 

sådana att samerna förväntades lära sig svenska men inte tvärt om. Faktum är att samerna inte 

alls verkar ha varit ivriga att lära sig svenska, vilket visar deras trogenhet till sitt modersmål. 

Varför samerna dröjde så länge med att själva insyna nybyggen för att skydda sig från 

övergrepp av olika slag, kan ha en naturlig förklaring. Att sätta upp ett nybygge betydde 

nämligen automatiskt att de skulle bli tvungna att acceptera en helt ny livsnäring, det vill säga 

jordbruket, eftersom man hade odlingsskyldighet gentemot kronan som nybyggare. Dessutom 

inskränktes alla jakt och fiskerättigheter så fort man korri att betraktas som nybyggare. 

Kontentan av det hela är ändå att detta var enda utvägen om man skulle få behålla sitt land. 

Man kan förstå vilka problem detta ställde till, när någon utan erfarenhet, kunskap eller 

förståelse för odling och de förutsättningar för denna som fanns eller inte fanns, försökte bli 

bonde. Samernas återkommande misslyckanden noterades sorgfälligt av myndigheterna, 

vilket kom att innebära problem för dem som på allvar ville försöka sig på jordbruk. En same 

fick på grund av detta avslag på sin ansökan, med förklaringen att han tillhörde en folkstam 

som varken hade lusten eller viljan att bedriva åkerbruk, samt att denna näringsforrn översteg 

deras förmåga och stred mot deras medfödda önskan att "flytta bostad" ( Bylund 1956:221 -

226 ). 

Det finns en annan förklaring till att det inte insynades ·några tidiga skogssamiska 

nybyggen. Eftersom de var relativt stationära låg ett annat alternativ nära till hands. Samen 

kunde överge renskötseln, bosätta sig perrnanerirvid en sjö till exempel och leva på jakt och 

fiske. Efter en tid skaffade han sig några getter och möjligen en ko, till vilka han byggde ett 

fähus. Till djuren samlade han in foder. I och med att detta skedde succesivt och inte 

anmäldes till myndigheterna kan man inte heller spåra dem i källorna och det gör det omöjligt 

att datera sådana bebyggelseenheter ( ibid:210 ). 
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5 KULTURELL II)ENTITET OCH KULTURLANDSKAPET 

I detta kapitel vill jag gora en koppling mellan landskapet, människan och hennes kulturella 

identitet utifrån egna iakttagelser och genom tidigare forskning. Genom ett kognitivt 

förhållningssätt kan man ge landskapet en dynamisk prägel. Människorna i interaktion med 

naturen ger den dess betydelse. Bara den som är direkt knuten till landskapet, genom 

kulturella och etniska band, kan läsa, förstå och tillgodogöra sig alla gömda meddelanden som • 

finns i landskapet. Detta betyder i sin helhet att samma kulturella yttringar kan ge olika 

associationer beroende på ens egen etniska och kulturella bakgrund. För att förstå det 

kulturlandskap som fanns i gångna tider kan man ta hjälp av historiska källor, förutsatt att de 

innehåller vilka kognitiva mål, värderingar och trosuppfattningar man hade. Finns det tillgång 

till etnoarkeologiska källor och analogier är det också bra. Människors innovationer, 

aktiviteter och erfarenheter i naturen utformar och förändrar förhållandet till landskapet, 

liksom det förändrar synen på hur människan uppfattar sig själv och den roll hon spelar i 

naturen. 

5.1 SAMENS OCH BONDENS KULTURLANDSKAP 

Det samiska kulturområdet är i första hand ett naturområde och ibland är spåren efter 

människor så obetydliga och osynliga att naturen omtalas som "den sista vildmarken". De 

människor som levt i skogslandet har under århundradens lopp skapat ett säreget 

kulturlandskap genom sitt näringsfång. Ända fram till början av 1600 - talet var den största 

och centrala aktiviteten koncentrerad runt pälsdjursjakten. När skihnhandeln upphörde, 

började en gradvis förändring av näringslivet, som ett led i de svenska myndigheternas 

ingrepp i fångstsamhället. Detta ledde till den rennomadism som förknippas med dagens 

samer. Fångstsamhället byggde i hög grad på att man studerade naturen och djurens 

vandringar och vanor, vilket resulterade i en mycket stor kunskap om den vilda otämjda 

naturen. Detta kom väl till pass när skinnhandeln fö~-lorade sin plats som huvudaktivitet. 

Omläggningen av huvudnäring innebar en förändring'i livsföringen, och med det följde att 

människan lämnade många andra typer av kulturspår i landskapet, när de följde sina renar 

genom betesområdena. Generation för generation skapade sina egna kulturlämningar och då 
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människan betraktade, inte bara sina egna lämningar utan även sina förfäders, skapade detta 

ett band mellan människan och det territorium hon bebodde, både rumsmässigt och 

tidsmässigt. Genom att traditionen fördes.vidare från förälder till barn, fick man en stark 

historisk förankring i landskapet. Landskapet har efterhand blivit laddat med kulturellt 

innehåll ( Fjellheim 1989:2 ). 

Bondens syn på naturen, skogen och vattnet ex. var helt annorlunda än samens syn på 

densamma. Uppfattningen av tid och rum är en mycket viktig del i en bondes vardag inom 

jordbruket. När fångst och jägarsamhäliena under neolitikum kom i kontakt med jordbruket 

och började övergå till denna form av ekonomi, krävdes det först en förändring av 

uppfattningen av tid och rum. Man började med att bygga så kallade megalitgravar ute i 

Europa och i södra Sverige, vilket hjälpte till i skiftet av ekonomi genom att man blev 

medveten om att beslut som togs i en generation kom att påverka även nästkommande 

generationer vilket ledde till att man började förstå vidden av långsiktig planering ( Bradley 

1993 ). Bonden blev mer beroende av väderlek och klimat än de mer rörliga fångstfolken var 

för att få goda skördar för att försörja sig. Att röra sig över stora områden ger större 

möjligheter att hitta bete åt renarna. I Malå har jorden inte genomgående god kvalitet och det i 

kombination med kallt klimat har gjort att en stor del av försörjningen baserats på 

djurhållning. Detta beroende av naturen har påverkat synen på naturen i en annan riktning än 

den samerna har haft, även om också de var beroende av att inga sjukdomar härjade bland 

renarna till exempel. Bondens förhållande till just jorden som ett fruktbart och livgivande 

element, har inte haft samma betydelse i ett nomadsamhälle, som inte direkt har nyttjat jorden. 

Bondens odlade åkrar hade en alldeles särskild betydelse i landskapet och han visste precis 

vilken areal som han hade till förfogande, vilken jord som kunde uppodlas och så vidare. Det 

var därför inte viktigt att man hade någon typ av gränsmärke i Malå från första början när man 

kanske inte ens hade någon odlande granne. Bonden's syn på sina marker kan man säga hade 

samma betydelse för honom som bra betesmarker och bra fiskevatten hade för samen ur 

försörjningssynpunkt. Mulk ( Mulk 1994:255·) menar att samerna i samband med 

lappskattelandens tillkomst ansåg det nödvändigt att märka ut gränserna mellan dem, eftersom 

de i regel låg precis bredvid varandra. Detta är helt i lirije med Korpijaakko - Labbas 

undersökning ( Korpijaakko -Labba 1994) som visade att man i Rounala hade markerat 

gränserna för lappbyn med råmärken av sten. Baudous ( Baudou 1987: 12 f.) hypotes att 

bronsålderns och järnålderns kuströsen spelat en viktig roll för människor bygger på att han 

menar att kustområdena berördes av en större etnisk interaktion genom kontakt med både 

sjöfarande folk och folk som kom vandrande söderifrån. Därför ska kuströsena betraktas som 
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ett slags gräns - och ägomärken, en revirmarkering. Kan man skönja några paralleller till 

lokalerna i Malå? Hur faller stensamlingarna samman med Malås lappskatteland och lappby? 

5.2 STENSAMLINGARNA SOM GRÄNSRÖSEN 

I Malå har lappskattelanden till synes uppkommit efterhand. Upptakten till dessa började 

redan på 1500 - talet, då man delat upp landet i Lappmarker eller handelsdistrikt, inom vilka 

birkarlar - köpmän - bedrev handel och tog in skatt. Denna handel upphörde i början på 1600 -

talet, då staten övertog kontrollen över skinnhandeln och beskattningen. Enligt fiskeregistren 

från 1500 - talet var Kokträsket, Vågträsket, Malåträsket och Släppträsket de "fjällträsk" eller 

"skatteträsk" som inom Malå s:n utnyttjades av den bofasta kustbefolkningen, men de har inte 

utnyttjats i samma utsträckning som andra mer lättillgängliga vatten. Denna aktivitet 

upphörde i mitten av 1700 - talet ( Malå sockens hembygdsbok 1965:30 ff ). Före mitten av 

1750 - talet hade inga nybyggare bosatt sig i skogslandet, men till Norsjö hade det kommit 

folk från kusten eftersom det var närmare dit: Man kan inte bortse från möjligheten att det 

företogs fiskefärder till inlandet härifrån. Lappskattelanden har till synes gått i arv. Jag hittade 

två uppgifter om lappskattelanden i Malå: Den ena är en karta som konstruerats i efterhand, 

föreställande de lappskatteland som fanns i Malå 1896, året som lappskattelanden upphörde. 

Den kartan återfanns i "Liten historik om Malåbygden" från 1978. Den andra uppgiften är en 

skriftlig uppgift, från Malå sockens. hembygdsbok, som redovisar förhållandena under slutet 

av 1600 - talet och 1700 - talet. Dessa uppgifter är i sin tur hämtade ur gamla jordeböcker 

( ibid: 1965:30 ff. ). Genom att jämföra dessa uppgifter med varandra, vill jag se om 

stensamlingarna sammanfaller med lappskattelandens gränser och därmed kan anslutas till 

kategorin gränsrösen ( se fig. 6 ). 

Som vi kan se finns det åtta lappskatteland utmärkta för tiden då de upphörde att existera. 

Partoge, Vuorbejaur, Duoldemjaur, Koppseie, Gransele, Lainejaur, Keppejaur och Släppejaur 

( Släpejaur ). 1695 fanns det i Malå s:n fyra lappskatteland: Lainejaur, som redan fanns år 

1671, Keppejaur, Gransele och Släpelante. I börjai1 av 1700 - talet såg det ut som följer: 

1. Verbolandet står upptaget, men låg till största· delen inom Sorsele s:n. 

2. Södra Levattslandet låg norr om Verbolandet; och hade sitt huvudviste i Racknäs ( jämför 

med Partoge ). 

3. Kokträsklandet - Duoldemjaurlandet • hade sitt huvudviste i Kokträsk. 

4. Koppsellandet låg sydväst om Kokträsk.landet och sydost om Verbolandet, från Granberget 
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via Holmsjö till Fårbäckens utlopp via Fnöskberget. Sedan följde gränsen Malån till 

Verbolandet. 

5. Granselelandet - Krane - suvvune - sydväst om Koppsellandet. Den senare hade i ett 

tidigare skede tillhört det förra. Huvudviste låg i Brännäs. 

6. Släpejaurlandet - Släpelante - sydost om Granselelandet. Huvudvistet är okänt, men det låg 

troligtvis vid Släppträsket. 

7. Skäppträsklandet - Kepelante - låg nordost om Släpejaurlandet. Nordgränsen följde 

Skäppträskån från lappmarksgränsen upp norr om Brunnäs över Storliden upp mot 

Kokträsklandet vid sjön Lainejaurs västra ända. Ett huvudviste fanns i Sunnanvik och ett 

annat i Strömfors - Luspe. 

8. Lainejaurlandet täckte övriga delen av socknen nord.ost om Skäppträsklandet och sydost 

om Kokträsklandet. Huvudviste låg vid vägträsk - Parrijaure. 
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Fig. 6 Lappskatteland inom Malå. Bild från "Liten historik om Malåbygden" 
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. En av de förändringar som skett kan man läsa om i domböckerna från 1700 - talet 

( Marklund 1990:29 f. ). År 1794 delas nämligen "Leewattnet" så att den del som ligger söder 

om Skellefteälven får sitt huvudviste i Racknäs och landet får då namnet Partoge efter 

Bastuselet. Generellt kan sägas att lappskattelanden minskade i storlek i takt med att samerna 

blev mer och mer bofasta ( ibid ). Utifrån dessa uppgifter kan jag dra slutsatsen att 

stenformationerna legat i samma lappskatteland hela tiden, samt att huvudvistet för vardera 

lappskatteland legat i relation till stensamlingarna. Däremot kan ingen koppling med 

gränserna mellan lappskattelanden och stensamlingarna fastställas. Då återstår endast 

utmärkning av fiskevatten som ett alternativ vad gäller gränsröseteorin. Som tidigare 

konstaterats har både SVS 804, 805 och 1119 nära till vatten och det kan vara en trolig 

lösning på problemet. Däremot skulle Baudous hypotes visa sig vara missvisande, eftersom en 

gränsdragning mellan lappskattelanden inte skulle innebära att man visade för en annan kultur 

att man är där, utan i stället signalerar till sina egna. I den andra hypotesen om fiskevatten är 

det däremot en annan sak. Här kan det vara frågan om signaler till människor med en annan 

kulturell identitet, antingen från den tiden då "skatteträsken" utnyttjades, för att ingen skulle 

fiska i fel vatten, eller som en varning till nybyggaren att inte fiska på olovligt vatten. Men 

om människor skulle förstå dessa markörer, var det då inte viktigt att man delade samma 

symboliska värdemönster ? 

5.3 MATERIELL KULTUR SOM SYMBOL 

Materiell kultur är alltid meningsbärande och aktiv i människors liv. I detta ingår att materiell 

kultur också har ett symboliskt budskap som inte har med objektets fysiska form att göra. 

Man kan använda den materiella kulturen för att förmedla olika budskap som inte står i direkt 

relation till objektet, men som ändå förstås och uppfattas på samma sätt av en viss grupp 

människor. Rodder ( Rodder 1987:1) menar att ett objekt har tre andra betydelsebärande 

egenskaper än de rent fysikaliska: 

1. Funktion - hur objektet fungerar i sin sociala och fysiska miljö 

2. Struktur - alla delar 1 ett givet ögonblick kan fogas samman till en läsbar "text" 

3. Innehåll - den särskilda situation inom vilken betydelsen får ett historiskt innehåll 

Ett objekt får mening eftersom det är en bit av den strukturella koden och det historiska 

innehållet i själva meningen förändras i samband med att ideer och associationer runt objektet 

ändras. Den symboliska betydelsen kan mer betecknas som punktuell än durativ, vilket skapar 
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problem för oss arkeologer då den symboliska innebörden ständigt omdefinieras. Det är i 

detta sammanhang nödvändigt att poängtera att samma objekt kan få en helt annan betydelse i 

en annan kulturell kontext, eftersom människornas erfarenheter och kunskaper skiljer sig från 

varandra, inte minst när det kommer till trosföreställningar. Som Ian Hodder uttrycker det 

"The particular symbolism of artifacts can be examined by considering associations of form 

and use, and by showing that the symbolic significances inferred "make sense" within active 

social strategies" ( Hodder 1992:76 ). Det betyder att samma symbol kan förestå flera olika 

innehåll samtidigt, i olika sociala och rumsliga kontexter och av olika människor inom en 

grupp av samma kulturella identitet. I Kunskap som kraft ... ( Ds 1996:74 :34) har jag hämtat 

följande: "Symbolernas betydelse växer gärna i takt med att osäkerheten inom en grupp ökar. 

De fungerar som identitetsmarkeringar och verkar därmed både inneslutande och 

uteslutande". Om man fogar samman denna kunskap med det kulturella landskapet och den 

kulturella identiteten kan man få fram mycket intressanta tankar runt stensamlingarna i Malå. 

42 



, 6 SLUTDISKUSSION 

Att stensamlingarna tillkommit i ett helt annat ide - och värderingssystem än det vi lever i är 

helt klart. Allt hade en mening som inte är lätt att förstå i dag. Relationen till omgivningen var 

av en speciell natur som i dag inte kan studeras på nu levande folk. Dagens samer kan inte 

heller förstå allt som deras förfäder ville ha sagt med stenformationerna, lika lite som dagens 

bönder kan förstå en svensk 1600 - tals bonde. Detta har enligt min mening samband med 

etnicitet och kulturell identitet. När omgivningen förändras och vår kunskap om den förändras 

blir vårt sätt att betrakta den annorlunda. Det innebär i sin tur att vårt förhållande till naturen 

och vår plats i landskapet får en annan infallsvinkel. Vårt sätt att se oss själva förändras. Som 

jag redogjorde i kapitel två är den viktigaste delen i etnicitets begreppet just detta med 

självidentitfikation. Det kognitiva landskapet är en produkt av vår kulturella identitet och 

etnicitet. Etniciteten är beroende av hur saker uppfattas i ett ögonblick, medan den kulturella 

identiteten är mer en tingens identitet, som spänner över en längre och mer definitiv 

tidsperiod. 

6.1 SYNEN PÅ ÄGANDE AV MARK 

Tack vare tvister angående gränsdragningen av lappskattelanden som finns bevarade i 

domböckerna har den informationen bevarats åt eftervärlden. Korpijaakko - Labba har kunnat 

lokalisera flertalet rösen i Rounala genom att undersöka den omgivande terrängen, och hon 

har kunnat sätta detta i samband med gränserna för lappbyn. Jag citerar: "Såväl i detta fall 

som i tvister om byrår överhuvudtaget är gräns berättelserna i tingsprotokollen i regel så 

enhälliga och kategoriska, att man utan vidare kommer att tänka på, att gränserna möjligen 

kan ha stakats ut med synliga märken i terrängen" ( Korpijaakko - Labba 1994:161 ). Det 

stötte inte heller på några problem att finna de rätt ansenliga stenrösena där de borde finnas. 

Det finns ingen likhet i varken form eller utseende mellan dessa stenrösen och den 

fornlämningstyp som undersöks i denna uppsats, men det behöver inte betyda att 

användningsområdet inte är det samma, eller att tanke och värdesystemat kan likna varandra. 

Vidare diskuterar hon samernas inställning till markanvändning och menar att detta sätt att 

markera gränser på intet sätt strider mot deras världsuppfattning. Att markera gränser är ett 
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globalt och urgammalt sätt att märka ut ett område och med hjälp av religiösa riter och magi 

har man försökt trygga sina gränser. 

Banden mellan människor och natur var i regel starka och särskilda naturformationer i 

synnerhet har spelat en stor roll. De hade såväl andlig, religiös och världslig betydelse som 

juridisk ( Mulk 1994:20 ). Ett exempel är de så kallade "saiwo" som var en typ av hjälpandar 

med hemvist i de "heliga fjällen" som gick i arv. Dessa arvefjäll ger inblick i tanken att 

banden mellan människa och landskap både har en juridisk och en religiös aspekt - de 

världsliga och andliga elementen smälter samman ( Fjellheim 1989:2 passim ). Sambandet 

mellan gränser och heliga ting har nära anknytning även språkligt. Det svenska ordet "rå" har 

två betydelser, nämligen gräns (område) och andeväsen ( Korpijaakko - Labba 1994:162 ). 

Hur har då äganderätten till marken betraktats av ett folk som lever som nomader? Vissa 

teorier som lagts fram pekar på att egendomsrätt har varit en företeelse som introducerats 

tillsammans med jordbruket och alltså har ett nära ~amband med odlingen av jorden. Det 

betyder att själva arbetet med jorden har lett till att man uppfattat den som sin och också haft 

en anledning att skydda den från inkräktare. Korpijaakko - Labba är, liksom jag, emot denna 

teori. Hon menar att den bortser från att marken även tagit slut i ett nomadsamhälle och inte 

bara i jordbrukssammanhang. Som bevis på detta har hon lagt fram de olika processerna 

angående vatten och mark inom Rounala by, där det bevisligen inte introducerats jordbruk vid 

denna tid. Varför denna markbrist uppstått har jag satt i samband med statens inblandning i 

renskötseln, efter tidigare diskussion i kapitel 4. Detta gjorde att när renhjordarna blev större, 

räckte inte den tidigare marken till för bete. Hon diskuterar vidare att det som tycks ha gällt 

mark, också måste ha innefattat jakt och fiskeområden och att det som var viktigt för 

försörjningen måste ha varit viktigt att skydda. Slutsatsen blir att samernas grundläggande 

inställning till sina betesmarker, jaktmarker och fiskevatten är i princip motsvarande bondens 

inställning till sina ägor. 

6.2 STENSAMLINGARNAS PRAKTISKA SYFTE 

Hur kan nybyggarnas aktiviteter ha påverkat byggandet av stensamlingarna på ett mer 
. ·, ' 

praktiskt plan? Inga liknande formationer har varit kända i inlandet eller på andra ställen, 

vilket gör att man skulle kunna koppla dem sallh'Uan med influenser från andra kulturkomplex 

där dessa objekt finns representerade. Det skulle till exempel kunna röra sig om ett 

missförstånd från samernas sida. När en bonde frilägget en åker samlar han stenar i högar runt 
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omkring den, där de inte är i vägen. Om man försöker se detta ur den nomadiserande 

människans synvinkel, är det möjligt att uppfatta dem ~om att man har försökt avgränsa och 

märka ut var gränsen för sin mark går. Det är därför möjligt att man med stensamlingarna 

försökt härma efter ett symbolsystem som man _missuppfattat, för att den andra parten skulle 

hålla sig på avstånd. På liknande sätt kan man relat~ra dem till den symboliska likhet man kan 

skönja med de kustliggande brons - och järnåldersrösena, om man antar att det rör sig om 

revir - och gränsmärken. I kapitel tre har jag försökt hitta lämpliga rösen att jämföra med, inte 

bara utseendemässigt utan även tidsmässigt och beroende på användningsområde. Jag kunde 

utesluta att de skulle ha bildats naturligt, både genom att de inte var övertorvade och genom 

att två av stensamlingarna ligger helt eller delvis ovanpå stubbar. Tidsmässigt, med ledning av 

utseende och med anledning av användningsområde kunde teorin om insjögravarna också 

uteslutas. Jag pekade också på möjligheten att det är frågan om röjningsrösen eller stentag för 

byggande av stenkistor för flottning, vilka även de kunde uteslutas på genom ett enkelt 

resonemang. De kan inte heller ha fungerat s·om vägvisare eftersom de inte syns på håll och 

eftersom de inte syns bra ovanför snön på vintern:. Det enda förslag som jag fann trovärdigt 

efter denna undersökning var att det är någon: typ av gränsröse. I kapitel fem redogjorde jag 

för hur man i samiskt område på andra ställen funnit att de märkt ut gränserna för sina marker 

och besittningsrätt för boplatser. Jag satte därför lappskattelanden på kartan i relation till 

stensamlingarna. Resultatet blev att jag inte kunde hitta någon koppling mellan skattelanden 

och stensamlingarna. Däremot finns en koppling mellan huvudvistet för lappskattelanden, 

men för att kunna göra någon riktigt trovärdig tolkning av det, behöver fler undersökningar 

göras för att se om det finns fler huvudvisten med stensamlingar i närheten. 

Att samerna saknade skriftspråk är också en viktig aspekt att ta hänsyn till. Detta kan ha 

haft stora effekter på hur man uppfattade en skriven text som trovärdig, framförallt när det 

gäller immissionsdokument eller andra ägarbevis. För samerna betydde ett muntligt kontrakt 

förmodligen mer än ett skrivet eftersom de inte hade etablerat någon relation till ett skrivet 

dokument de inte kunde läsa. Hur kunde de görå sig förstådda och förstå den svenska 

befolkningen? I Malå har det varit problem mellan.nybyggare och' samer vad gäller 

kommunikation och det finns omnämnt i domböckerna. Marklund ( Marklund 1990:26) har 

poängterat samernas trogenhet till sitt modersmål och att svenskarna var kritiska till att de inte 

kunde kommunicera problemfritt. Till det kan tilläggas att samerna såg att de inte hade någon 

chans att skydda sig från nybyggarna trots att myndigheterna införde lagar för att skydda 

fiske - och jakträttigheterna för samerna. Det gav säkert intrycket att det skrivna ordet inte var 

bättre än en lögn, vilket ledde till att man ville vidta andra åtgärder för att skydda sina 
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fiskevatten. Ryktet om vilka vatten som var fiskrika hade snabbt spridit sig i och med 

skatteträsksystemet, vilket resulterade i att det inte var möjligt att hålla de bästa fiskeställena 

hemliga. Då fanns det ingen anledning att inte bruka synliga märken i terrängen för att 

demonstrera sin egendomsrätt. Vi vet till exempel att strider och konkurrens mellan 

nybyggare och samer var särskilt stor i Arvidsjaurs socken, till vilken Malå hörde, på grund 

av att pionjärsflyttningen från kustlandet kommit dit först och inte till Arjeplog. Striderna 

rörde i första hand fiske - och jakträttigheter på lappskattelanden. Dels ville båda sidor 

utnyttja samma naturresurser med samma metoder inom fisket, dels ville bofast och nomad 

utnyttja samma mark på skilda sätt, vilket oundvikligen ledde till konflikter. Att samerna hade 

renbetesland som de betalade skatt till kronan för, betydde inte att de hade rätt eller möjlighet 

att förhindra nybyggen på området. Den enda möjligheten de hade var att hävda 

skattelandsinnehavarens rätt till fiske, jakt och renbete. Detta visade sig vara tillintetgjort då 

myndigheterna satte jordbruksintresset i första rummet. Etnocentrismen, som manifesterades 

gång på gång, visade sig tydligt på den punkten, och de värderingar som kronan utgick i från 

var utan undantag den svenske bondens. Den sista utvägen för att kunna leva kvar och behålla 

sina områden blev att acceptera en icke -·nomadisk livsföring och försöka sig på en 

nybyggesanläggning ( Bylund 1956:217 ). 

Trots dessa teorier anser jag att den viktigaste delen· i stensamlingarna vara eller inte vara 

inte har att göra med den juridiska aspekten vid äganderätt av mark och fiskevatten. Jag ser en 

ännu större koppling till den mer andliga och mänskliga delen av gruppers och individers 

existens. Nybyggarnas närvaro blev ett hot mot samernas identitet och en ökad rädsla för att 

förlora sig själva når sin kulmen i den etnicitetsprocess som var intensiv under denna tid. Den 

religiösa aspekten och det omvälvande religionsskiftet förde med sig ett annat värdesystem, 

andra seder och ett helt annat sätt att betrakta människan i landskapet. I det jordbrukande 
: , I 

kristna samhället hade man inställningen att jorden kunde tämjas och att människan var den 

som kunde kontrollera den. För den nomadiserande befolkningen var detta ett okänt fenomen 

då renarna i första hand följde sina betesmönster oavsett om de hade samen till hjälp eller inte. 

När kronan blev ett ständigt närvarande element i vardagen, genom lagar och skatteplikt hade 

människorna här redan varit i kontakt med andra grupper med en annan bondebakgrund. Helt 

okänd för samerna var inte den kristna läran, men därifran är steget långt till att övergå till en 

så annorlunda religion. Det genomgripande i-eligions<;kiftet förde med sig att gravskicket 

förändrades under 1700 - talet och bruket av sommargravar blev vanligt förekommande. 

Fjällström sammanfattar Lauri Honko, Som minar a:ttdjupt rotade värderingar och traditioner 

byts ut mot nya, tillhörande ett annat samhällssystern. Denna anpassning har med 
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kommunikatioh att göra, då det nya budskapet måste förstås av både individen och 

kollektivet, annars är budskapet utan mening. Det budskap som är aktuellt i detta fall är 

religions - och näringsskiftet. Kulturförändringsprocessen fortsatte ända fram till 1800 - talets 

mitt, då de förkristna dragen hade slätats ut ( Fjällström 1986:426 ). 

6.3 STENSAMLINGARNAS ETNISKA, KOGNITIVA 

OCH RELIGIÖSA FUNKTION 

Det ingick i mina frågeställningar att ta reda på vilket syfte man har haft med de röseliknande 

stensamlingarna. I detta avsnitt vill jag ge stensamlingarna ett djupare och mer abstrakt syfte 

än vad som tidigare framkommit. I Strömfors, Luspe, ska det enligt muntlig tradition ha 

funnits en runmärkt offersten nära stensamlingama. Detta kan inte bekräftas, eftersom den 

inte har lokaliserats, men det sägs att den sk~ ha försvunnit i samband med flottningen i 

Malån. Det finns fler kopplingar till den-samiska traditionen i närområdet. På andra sidan 

Malån från Strömfors sett finns en tjärn kallad Lusptjärn. Där lär det ha funnits en seite, som 

inte heller har lokaliserats. Det sägs också att det på berget ovanför tjärnen ska finnas en 

lappskatt begraven och ett ljussken har setts lysa fråri berget. Det sista hör väl till en mer 

övernaturlig folktradition, men det finns inget som egentligen skulle tyda på att det övriga inte 

skulle kunna vara sant. I samband med kristnandeprocessen förstördes och vansköttes de 

gamla heliga platserna, vilket medförde att de idag inte finns att se i terrängen. Vad gäller 

skatten är det också belagt att samer grävde ner sitt silver för att bevara det eller för att offra 

det. Denna sed försvann sedermera, men skatterna ligger fortfarande kvar i jorden. De 

personer som grävde ner skatterna berättade inte för någon var rikedomarna gömts förrän de· 

låg på dödsbädden, men många gånger hann de·inte'för att de mötte en plötslig död, eller så 

var platsen omöjlig att hitta igen för familjen. Den nya religionen visade ingen barmhärtighet 

mot den tidigare naturreligionen och därför har mycket av kunskapen om den gått förlorad. 

Ändå vet vi med säkerhet att stenen och vattnet har varfr viktiga och heliga ting med stor kraft 

och stor plats i samisk religion och samiskt medvetande. Detta liar stor betydelse när vi 

betraktar stensamlingarna ur religiös synvinkel. Vi ska också ha i åtanke att det inte.var förrän 

i mitten av 1800 - talet som de samiska religiönsdragen slätats ut, till förmån för 

kristendomen. Vi kan tydligt se de drag som delas av stensamlingarna på de båda lokalerna 

Kokträsk och Strömfors. De ligger i nära anslutning till vatten och på stenig inoränås, 

omgivna av tallskog, vilket tyder på att de inte var avs~dda att synas på avstånd. Dessutom 
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har de direkt koppling till huvudvistet på respektive lappskatteland och det kan ha sin 

förklaring i att de har haft en betydelse för att ena gruppen och göra den egna identiteten 

starkare mot "de andra", genom att de har kopplats ihop med heliga riter och offer till högre 

makter för att rädda den egna gruppen och det viktiga huvudvistet. När det gäller samernas 

trosföreställning finns det inget som säger att det juridiska inte kan kopplas ihop med andliga 

och världsliga element ( Fjellheim 1989:2:28, 48, Korpijaakko - Labba 1994:162, Mulk 

1994:20 ). I det kognitiva landskapet ingår betydelsefulla element som naturbildningar och 

banden mellan dessa och människorna var i regel starka. De sammanförde de juridiska 

aspekterna med de andliga och religiösa. På detta sätt kan det ha gått till när man bestämde sig 

för att med stenens och vattnets kraft söka hjälp med att trygga sina områden från oönskad 

aktivitet och exploatering. Detta hjälpte till att skapa samhörighet och människor kunde 

bekräfta sig själva som en egen etnisk grupp. 

Den direkta kopplingen som kulturlandskapet och stensamlingarna har till kulturell 

identitet och etnicitet utgörs av att det som symbol bara kan uppfattas korrekt av människor 

som delar samma värdesystem, tydliga tecken och signaler. Det finns en dualism i symboliken 

vilken utgörs av att man vill stärka den inre sammanhållande känslan samt att man vill betona 

distansen till "de andra". Stensamlingarnas betydelse för den kulturella identiteten kan ha 

varit starkare som en inneslutande faktor än som en uteslutande sådan. Med det menar jag att 

under den omvälvande perioden från slutet av i600 - talet till och med början av 1800 - talet 

har påverkat och splittrat nomadbefolknirigen och att försöka att återskapa en enighet har 

gjorts bland annat genom synliga tecken och kontakt med de forna naturkrafterna. Det direkta 

hotet som hade med överlevnad och landkonkurrens att göra var inte det enda som samerna 

ställdes inför. Det var också en fråga om överlevnad som etnisk och kulturell grupp, vilket 

inte ska underskattas som en viktig del i människors liv. De förlorade inte bara sin religion i 

samband med mötet med en annan grupp, utan de förlorade traditioner som de hade haft sedan 

långt tillbaka i tiden. De förlorade fotfästet och tappade· kontrollen över sin omgivning som de 

hade betraktat som sin. Werbart menar ( Werbart 1994:43) att det i etnicitetsteorin bör ingå 

någon del som tar i beaktande maktförhåliandena mellan etniska grupper. Det har stor 

betydelse för bestämmande av villkor, graden av individens rörelse över etniska gränser och 

för urval av strategier för interetniska relationer. Här kan det vara lämpligt att infoga att det 

1799 satt fler nybyggare som nämndemän ( 514 } trots att det inte förrän 1810 fanns fler 

nybyggare än samer i området. Samerna har inte befunnit sig i maktposition under denna 

period, eftersom de varit i en situation de inte kunnat kontrollera. Under 1600 - och början av 

1700 - talet när rennäringen blomstrade och ekonomin var god, hade man inte något att 
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förlora på att hålla en vänskaplig ton med "de andra", eftersom man på detta sätt upprättade 

och bibehöll handelsförbindelserna. När sedan nybyggarna gjorde intrång på markerna och 

gjorde anspråk på land och andra resurser blev förhållandet ett annat. Man förlorade makt och 

kontroll över sitt område vilket ledde till att ett behov att medvetet synliggöra sig själv i 

landskapet blev en viktig del i att demonstrera sin närvaro. På detta sätt tror jag att 

stensamlingarna ingått i en intensiv identitetsprocess och som ett av många medel i denna 

kamp om rätten till en egen identitet. 

6.4 , UNIVERSELLT PROBLEMOMRÅDE 

Ingen är fattigare än den som saknar identitet. Jakten på en egen identitet börjar redan i tidig 

ålder och den upphör aldrig. Varje dag händer något nytt, man träffar en människa som gör 

intryck och det tvingar oss att omdefiniera vår bild av oss själva och av andra i vår 

omgivning. Det behöver inte vara frågan om någon etnisk eller kulturell identitet utan kan 
r . 

röra sig om andra typer av identitet. När man är i tonåren vill man vara vuxen och så vidare. 

Människornas behov av att tillhöra en etnisk grupp och ha en egen kulturell identitet har sin 

grund i att alla behöver en fast punkt i livet och förhoppningsvis kan man när man har fått en 

fixerad grund också välkomna dagens mångkulturella verklighet. Först när vi är trygga i oss 

själva och säkra på vilka vi är kan vi leva sida vid sida med andra kulturer utan att känna oss 

hotade eller rädda att förlora vår egen. 

Den etniska identiten är bara en av många identiteter vi har. I en grupp med gamla 

människor är jag ung, om jag träffar en grupp barn blir jag gammal och om jag pratar med 

människor på en arbetsplats blir jag student: På samma sätt känner jag mig mer svensk när jag 

träffar människor från andra länder, vare sig jag reser eller träffar dem här i Sverige. Det är 

just denna teori om etnicitet som jag har försökt applicera på den situation som förelåg under 

den tidsperiod som berörs i denna uppsats·. Det betyder nämligen att en identitet överskuggar 

de andra i vissa situationer, som bestäms av de omständigheter mötet med en annan människa 

eller grupp omges av. Är det ett vänskapligt möte finns det ingen grund att framhäva sin 

etniska identitet, utan kanske istället det faktum att man är en god handelsman och har fina 

varor. Man ska också komma ihåg att det inte behöver finnas ett motsatsförhållande i detta. 

Om alla vet att samerna till exempel är duktiga på att göra skidor, kan det till och med vara en 

fördel att framhålla att man är same. I ett läge där man själv är i konflikt och kontrolleras av 

andra blir det många gånger svårt att framhäva sig själv och vem man är. I dag kan man se de 
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drastiska uttryck det tar sig, till exempel för den kurdiska befolkningen i Turkiet. De har 

under lång tids förtryck alltjämt vidmakthållit sin identitet, men de har också genom 

vapenmakt försökt stoppa sitt folks utrotning. I arkeologins uppgift bör det ingå att engagera 

människor och sprida kunskap om det lokala arkeologiska materialet till ortsbefolkningen, av 

den anledningen att alla ska tå tillgång till lättillgänglig information om sin forntid. Jag anser 

också att det bör finnas ett samhällsengagemang där man med hjälp av arkeologin kan 

förklara och synliggöra dagens händelser och processer, men från det är det ett stort och 

farligt steg till att börja leta efter etnicitet i den arkeologiska materiella kulturen. I stället är 

det viktigt att framhålla det omöjliga i att belägga en etnisk grupps rätt till land till exempel 

via ett arkeologiskt material. Etnicitetsprocessen, som det framgår av namnet, upphör aldrig, 

utan fortsätter så länge det finns människor och själva essensen av ordet etnicitet har jag 

uppfattat som punktuell och individuell och den självidentifikation som starkt kopplas till 

fenomenet kan inte ha någon korrelation till namnet som gruppen har, eftersom gruppen kan 

förändras och till och med byta geografiskt område utan att för den skull byta namn. Enklare 

uttryckt är det som att ha en skål med frukt där frnkterna är utbytbara, men inte skålen, där 

skålen är namnet på gruppen och frukteri innehåµen etnicitetsbegreppet. Synen på sig själv, 

synen på de andra och uppfattningen om ens egen roll i -olika sammanhang är dynamisk och i 

ständig förändring, vilket gör att både individer och grupper förhåller sig olika till tingen utan 

att det kan avläsas i den materiella kulturen. 

6.5 SLUTSATSER 

Kortfattat ska jag försöka redovisa mina resultat och svaren på mina frågeställningar. Till att 
' . • • . ' 

börja med vill jag redogöra för den datering som jag anser vara rimlig. När jag har diskuterat 

dateringen på stensamlingarna har jag i första hand utgått från relativa dateringsmetoder för 

att få fram en ungefärlig tidsperiod, vilken ligger mellan 1600 - 1900. Denna metod är inte 

exakt och det kan tänkas att den inte är helt korrekt; men syftet med dateringen är att hitta en 

koppling till en tidsperiod inom vilken det är troligt att stensamlingarna rests. Genom att 

acceptera Barths och andras socialantropologiska teorier kan jag begränsa dateringen 

ytterligare, genom att studera historiska källor och rama in den tid då störst interaktion inom 

den relativa dateringen förekommer i det berörda området. Inom den relativa tidsperioden 

som jag nämnt finns det bara en kort tid på drygt hundra år som jag ansett vara aktuell och 

den ligger mellan slutet på 1600- talet och början på 1800- talet. 
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Angående vilket syfte som de röseliknande stensamlingarna kan ha haft blir min slutsats att 

det förmodligen har rört sig om två huvudtyper av funktioner. Dels den mera praktiska, där 

man kan anta att, de hade en juridisk funktion med koppling till fisket, dels en mer abstrakt 

funktion med anknytning till idevärld och bevarande av den egna gruppens identitet. Detta är 

den största och viktigaste delen som jag har satt i 'samband med symbolik och etniska, 

kognitiva och religiösa motiv. 

Jag frågade också om vilket kulturellt, socialt och kognitivt sammanhang som har 

genererat de röseliknande stensamlingarna och den frågan har i detalj fått sitt svar i kapitel 

fyra och fem. Eftersom min datering visade att det skulle röra sig om perioden från slutet på 

1600 - fram till början av 1800 - talet, blev den samhälleliga kontexten tydlig genom olika 

historiska och nutida textkällor. Kritik i fråga om källmaterialet kan läggas på att texterna ofta 

har tagit upp berättelser från resor i inlandet som nedskrivits på ett alltför ensidigt sätt utan att 

författaren har haft någon egentlig insikt i det ver:kliga samiska livet. Ändå kan man nog anse 

att en stor del av samernas liv från den nämnda tiden är känd, om än inte i detalj. Vi vet att 

skogssamema var nomader, men inte i lika: stor utsträckning som fjällsamerna och vi vet att 

deras huvudnäring först var pälsdjursfångst och sedan rennomadism. Vi vet också att den 

förkristna religionen var en naturreligion med shaman och besjälad natur. Detta förde mig in 

på en diskussion om huruvida samerna och bönderna uppfattade äganderätt till ett område på 

samma sätt, med utgångspunkt i att de inte delar samma värderingar och trosföreställningar i 

anknytning till sin omgivning, beroende på skilda näringar och så vidare. Svaret som jag anser 

är riktigt är att de hade en likartad syn på markägande. Successivt inlemmades den kristna 

läran i samhället och kom till slut att helt överskugga och kväva det sista av den samiska 

föreställnings världen. Eftersom jag har diskuterat de olika etnicitetsdefinitionema och bestämt 

mig för att etnicitet är individuell, situationell och varierar beroende på vilken kulturell 

bakgrund man har, är min slutsats att etnicitet och kulturell identitet i gångna tider inte kan 

studeras i den materiella kulturen, men de processer som styr dem kan frigöras och appliceras 

på dagens samhällen. 

Den andra frågan jag ställde handlade om i fall man hade en formulerad uppfattning om sig 

själva innan nybyggare började slå sig ner i området. Jag tror att de skogssamer som bodde 

där reflekterade över sig själva i sina möten med handelsmän och skatteindrivare samt med 

andra samer, till exempel fjällsamer, men att det skedde på ett annat plan och inte i konflikt. 

Fångstfolken i norr hade haft en långvarig handelskontakt med andra grupper från olika 

områden redan tidigare. Den handeln sköttes bara av några få och det fanns ingen anledning 

att betona sin etnicitet i ett ömsesidigt handelsförhållande, då det inte var frågan om en 
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konfliktsituation av något slag. Genom kolonisationen kom hela befolkningar i kontakt med 

varandra: barn, vuxna och gamla. När situationen på så sätt förändrades, blev man allt mer 

medveten om sin etnicitet och kulturella identitet i jämförelsen med "de andra", som hade 

kommit för att stanna och som innebar en levnadssituation där konkurrens av ekonomisk, 

social och religiös karaktär blev en daglig beröringspunkt. 

Förslag på vidare forskning när det gäller stensamlingarna skulle kunna vara att inventera 

de samiska huvudvistena noggrant för att se om det också finns stensamlingar i närheten av 

andra huvudvisten på respektive lappskatteland. Sedan skulle en mer exakt datering kunna 

göras med hjälp av dendrokronologi på de stubbar som finns under två av dem samt en exakt 

lichenometridatering av lavan. Jag tror att min datering stämmer ungefärligt, men den är ändå 

rätt relativ. Angående etnicitetsforskningen inom samma område under samma tid skulle det 

vara intressant att veta vad som hände med de svenskar som kom till inlandet. De måste också 

gå igenom någon form av "identitetskris" 'i mötet med "de andra" från deras synvinkel sett. 
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6.6 SAMMANFATTNING 

Syftet med min uppsats var att genom en fallstudie försöka visa hur samiska rösen kan ha 

tillkommit som ett behov att markera grupptillhörighet när nybyggare koloniserade norra 

Norrlands inland. I konkurrensen som uppstod ingick inte bara den ekonomiska biten, som 

främst representeras av landförlust för samernas del, utan även förlusten av gamla traditioner, 

värdesystem och trosföreställningar, som allt mer överskuggades av centralmaktens uniforma 

samhällsvisioner. I den visionen fick bara den bofasta bondens kristna tro plats. 

I min undersökning har jag försökt peka på den etnicitetsprocess som varit som mest 

intensiv under 1700 - talets kolonisation av norra Norrlands inland. Jag har försökt sätta in sju 

nyfunna och sedan tidigare okända stensamlingar i dess rätta samhälleliga sammanhang 

genom att datera och jämföra med olika tyµer av lämningar som påminner om dem. Jag har 

genom jämförelserna kunnat avskriva de flesta kända lämningarna, men den symboliska 

betydelsen hos brons - och jämåldersrösen som gräns - och revirmarkeringar prövade jag 

ytterligare, genom att ta hjälp av Kaisa Korpijaakko..: Labba och hennes undersökning av 

samiska gränsmarkeringar i Rounala. Det visade sig vara' ett falskt spår som inte hade sin 

motsvarighet i Malå. Jag vill återigen poängtera att det viktiga inte har varit att ge 

stensamlingarna en funktion som gränsmärken i den praktiska mening som ofta avses, utan 

mer i den intellektuella bemärkelsen som ett led i en abstraktare form av gräns - en gräns . 
mellan två tankesystem och de konflikter som utspelas inom en människa och en grupp 

människor som ställs inför liknande paradigniskiften. I de samband som kan studeras i 

tidigare skeden finns det saker som vi i dag kan ta lärdom av. Det är inte min uppgift att reda 

ut hur vi kan använda dem, men jag har förhoppningsvis planterat ett tankefrö som alla kan ta 

ställning till oavsett var i livet man befinner sig: 
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