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1. Inledning 

 

Jag valde att fördjupa mig ytterligare i samisk religionshistoria, eftersom det är 

ett ämne jag verkligen brinner för. Min tanke med arbetet är att lära mig 

ytterligare om samisk religionshistoria, samt att dela med mig av mina 

kunskaper. Att jag halkade in på sockensamerna var en vilja hos mig att söka 

efter spår av samer i närheten av min omgivning.  Innan jag inledde det här 

arbetet hade jag aldrig hört talas om att det existerat samer här i Gästrikland. 

Att det förekommit samer i nästan alla socknar i Gästrikland i modern tid, var en 

stor överraskning för mig och min nyfikenhet och fantasi började skjuta i höjd 

vid tanken.  

 

Tack 
 

Jag vill passa på att tacka fängelsemuseets personal, för ett hjälpsamt och 

trevligt mottagande. Speciellt Rolf som hjälpte mig att ta fram material ur arkivet 

och uppmuntrade mig att titta på hela deras utställning i både slottshäktet och 

cellfängelset. Detta för att få en känsla för tidsperioden och för materialet jag 

fördjupade mig i. Han gav mig även en snabb introduktion till fängelsets historia, 

innan jag vandrade omkring med audioguiden. Jag vill även tacka personalen 

på fängelsemuseet för att jag fick tillåtelse att ta foton och använda dem i min 

uppsats. Tack även till Marie på Nordiska museets bildförmedling för att jag fick 

tillåtelse att använda en bild från deras webbutställning. 

Bilderna i uppsatsen, får inte publiceras vidare utan tillåtelse från respektive 

upphovsman. 
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1. 2 Samer 

 

Det är beräknat att det finns ungefär 20 000 samer som bor i Sverige. Denna 

beräkning gjordes på 1970-talet. I Hela Sápmi finns det ca 80 000 samer. Ingen 

folkräkning är gjord av antalet samer, så uppgifterna är troligen ganska osäkra. 

Av dessa 80 000 samer, så är det bara ca 20 000 som talar samiska.1 

 

Det tidigaste som finns skrivet om samerna, talar om ett folk som var 

annorlunda, exotiskt och fascinerande, samt befann sig långt bort från 

samhället. Historieskrivaren Tacitus, en romersk författare, skriver omkring ca 

98 e. kr i sin bok Germania om ett folk han kallar ”fenni”. Detta är det första 

skrivna dokument som berättar om samerna. De som skrev om samerna förr i 

tiden, hade oftast inte själva kommit i kontakt med dem, utan deras källor 

baserades istället på hörsägner.2 Detta bidrog till en dålig kännedom om 

samernas egentliga förhållanden. Forskares framställningar av samerna har på 

så sätt varit väldigt begränsade.  

Samerna var från början ett gott och respekterat nomadfolk som tjänade sitt 

livsuppehåll genom jakt och fiske, tills de nya bofasta människorna kom. En del 

av de nya människorna som anlände och kom i kontakt med samerna, hade 

goda avsikter, de ville ge samerna hjälp, genom tillexempel utbildning. Dock var 

det inte bara vänskapliga kontakter som uppstod när samerna kom i beröring 

med dem, utan också fiender. Bondekulturen fick tillsist högre status än 

nomadkulturen, men samerna tillgodogjorde sig naturtillgångarna bättre än de 

bofasta människorna. Utan samerna hade de bofasta människorna troligen inte 

kunnat existera eller kunnat etablera sig så tidigt.3 Från 800-talet finns det en 

bevarad berättelse om en bonde som beskattade samerna. I trakterna kring 

nuvarande Tromsö, var en bonde vid namn Ottar i tjänst, hos Kung Alfred av 

England. Ottar menade att han ägde 600 tama renar och varje år tog ut skatt av 

samerna som var hans viktigaste inkomstkälla. Kungen skrev senare ner Ottars 

berättelse. Det berättas även om vikingen Torolv Kvällulfsson, i isländska Egil 

Skallagrimssons saga från 1200-talet. Han gjorde skatteuppbörds- och 

handelsfärder till samerna. 4 

                                                             
1
 http://samer.se/1536 (2011-06-23) 

2
 http://samer.se/1150 (2011-06-23) 

3
 Turi, 1987,  Företal III-VII 

4
 http://samer.se/1150 (2011-06-23) 

http://samer.se/1536
http://samer.se/1150
http://samer.se/1150
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1.3 Tidig historia – Begränsad kontakt med samhället 

 

Spår finns kvar lite överallt av samerna, i Landskapet Gästrikland och i övriga 

Sverige. I naturen, i ortnamn och i våra arkiv till exempel. I mellersta Sverige, 

trodde man under 1880-1980 talet att samerna i syd hade invandrat. Detta 

synsätt har dock förändrats och man har gått tillbaka till det äldre tankesättet 

på1800-talet, att samernas förfäder har en lång historia även i mellersta 

Sverige. Under järnåldern och äldre medeltid, fanns en fångstkultur och en 

bondekultur i Sverige. Uppfattningen har dock skiftat om fångstkulturen och 

man ansåg att de antingen härstammade från urbefolkningen eller att de 

invandrat från norr eller öst.5 Men numera vet man att samerna alltid funnits här 

i Sverige och att sockensamerna har en egen historia. Svanberg har funnit att 

sockensamerna härstammar från släkter som kontinuerligt uppehålligt sig i 

mellersta Sverige sedan början av 1600-talet. Så långt tillåter källmaterialet oss 

att se. Sockensamerna och fjällsamerna distanserades allt mera till varandra. 

Andra yrkesroller krävdes av sockensamerna. Det förväntades även en helt 

annan kunskap av sockensamerna än av fjällsamerna. Detta bidrog till att 

stärka en känsla av skillnad mellan dem. Miljön de vistades i skiljde även sig 

mycket från de fjällsamernas och krävde på så vis andra kunskaper. De fick på 

så vis en skild historisk och ekonomisk utveckling, gränser skapades mellan 

dem även om de rörde sig i varandras miljöer emellanåt, som till och med ledde 

till giftermål ibland. 6  

Traditioner och berättelser lever kvar om sockensamerna. Dessa berättelser ger 

oss en inblick i deras liv, vad de arbetade med till exempel och hur de bodde, 

deras bedrifter, ja allt, till och med deras trollkonster. Även om denna minoritets 

grupp är bortglömda så finns fragment bevarade från deras liv och nedtecknade 

i våra arkiv. Här nedan är två exempel på bevarade glimtar ur sockensamernas 

liv. I ett område som kallas lappåsen i Ockelbo, bodde i början av 1800-talet en 

same familj i kåta året runt. En halv mil längre bort från denna plats, bodde 

ytterligare en samefamilj. I Lingbo har det funnits en lappkåta nära en källa och 

familjen som bodde där hade renar och ska ha varit släkt med samerna på 

                                                             
5
 Zachrisson, 1997 S. 9 

6
 Svanberg, 1999 S. 23-25 
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lappåsen. Det finns bevarat en uppgift från år 1790 när samer fick böta för att 

renarna gjort skador på marker väster om Åmot. 7  

Det berättas om en lappgumma, som blev arg då man skulle anlägga ett 

järnbruk i Viksjö, mellan Hamrånge och Ockelbo. Samerna ombads riva sin 

fiskefångstgård, vilket de inte gick med på att göra, så ingenting hände. 

Anläggningen revs då bort av myndigheterna. En lappgumma förbannade då 

brukspratornen Sven Bröms, på 1670-talet och hennes trollkraft gjorde enligt 

sägen att flera av hans finansiärer och släktingar dog, samt att hans gård på Wij 

brann ner. 8 

Sockensamerna härstammar sannolikt från en grupp samlare och jägare. 

Jakten hade en viktig betydelse för samerna. Förteckningar över vapeninnehav 

visar att nästan alla hushåll hade en bössa. År 1756 utfärdade landshövdingen 

att bössorna skulle dras in, men detta var besvärlig att genomföra, då samerna 

inte lämnade in sina vapen, utan istället begav sig bort från socken, bland annat 

i t.ex., Årsunda och Ovansjö, Hofors. Bötesuppgifter finns bevarade då samerna 

inte lämnade in sina bössor. 9 År 1757 klagade brukspatronen vid Hofors bruk 

att en sockensame från Torsåker med flera, strukit omkring i skogarna och 

ödelagt fågel och tjäderlekar. Länsmannen befalldes då i respektive socken att 

föra samerna till Landskansliet för förhör. I maj arresterades Torsåker och 

Ovansjös sockensamer. Enligt Svanberg fördes dem till Slottshäktet i Gävle. 

Deras hustrur, ansökte om att fria dem mot borgen. 10 

Många sockensamer var kända rovdjursjägare långt in på 1800-talet och var 

positivt omtalade för detta. 11 Deras förfäder bedrev renskötsel med små 

hjordar, som vandrade vid myrmarker och skog där de fann bete. 12 

Sockensamerna var en liten befolkningsgrupp som hade en vidsträckt 

utbredning i mellersta Sverige, från 1600-talet till långt in på 1800-talet. Detta 

har Svanberg genom genealogiska studier kunnat fastställa. 13 Källor kan inte 

belägga att samerna varit bofasta i detta område längre tillbaka i historien än 

1600-talet, men detta verkar mycket möjligt. Det finns flera teorier om detta och 

jag återkommer till det senare i uppsatsen. 

                                                             
7
 Woxberg, 2005 S. 220 

8
 Woxberg, 2005 S. 224 

9
 Svanberg, 1981 S. 37-38 

10
 Svanberg, 1981 S. 62 

11
 Svanberg, 1981 S. 37-38 

12
 Svanberg, 1999 S. 30-31 

13
 Svanberg, 1999 S. 38 
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Sockensamerna levde av det som fanns i naturen och av detta gjorde de 

föremål. Till exempel använde de bark, rötter och vilda växter samt skinn. Allt 

man kunde tänkas behöva fanns tillgodo i skogen. Bränsle och 

byggnadsmaterial, material till redskap och bostäder, ja allt man kunde tänkas 

behöva. Allt som behövdes för att göra saker till marknaden. Skogen försåg 

dem med råvaror till hantverksprodukter, 14 Skogssamerna är ett annat 

exempel. De använde också skogens resurser till allt de behövde. Skog- och 

fjällsamer är två olika sociala grupper. Fjellström nämner att de levt i två helt 

olika ekologiska miljöer och att forskare har gett en felaktig bild då de inte gjort 

någon åtskillnad mellan just fjällsamer och skogsamer. Skogsamerna var mer 

stationära liksom sockensamerna.  De flyttade deras små hjordar efter betet 

och röde sig runt ett huvudviste. Hjordarna mjölkades och vaktades. 15 

De samer som bor i eller bebott mellersta Skandinavien kallas ofta sydsamer, 

vilket egentligen är en språklig avgränsning.16 Samerna i mellersta Sverige 

bodde i utkanten av bebyggelsen. Förr i tiden fanns det enbart en liten offentlig 

kontroll av samerna och detta berodde till stor del på det stora geografiska 

avståndet mellan samerna och samhället, samt de dåliga kommunikationerna 

däremellan. Under medeltiden levde samerna fortfarande som en kringflyttande 

jägarkultur. Då var tamrenens roll inte lika viktig, vars betydelse senare först 

kom att öka för samerna. Jägarna konkurrerade heller inte med de bofasta 

jordbrukarna under medeltiden. Detta är alltså några av anledningarna till att det 

saknas skriftliga källor från tidig samisk historia. Dels det geografiska avståndet 

mellan samerna och samhället. Myndigheterna hade mindre kontroll över 

samerna. Samt sämre kommunikation dem emellan och ingen konkurrens med 

jordbrukarna. Det finns däremot gott om belägg för samer utanför fjällen finns 

redan på 1600-talet. Så långt ner i Sverige som till exempel i Närke har det 

funnit samer. Svanberg menar att ” En kringvandrande lapp vid namn Anders 

Nilsson anklagades 1632 för att ha förhäxat en piga och dömdes därför till 

döden.” I Närke. 17
  Samerna övergick så småningom till helnomadism och 

skaffade allt större hjordar. Vildrenarna försvann allt mer och samerna 

utvecklade en större inkomstkälla. Samtidigt utsattes de för ett allt hårdare tryck 

som till exempel skatter, vilket ledde till större konkurrens, förföljelse, svält och 

                                                             
14

 Svanberg, 1999 S. 100 
15

 Fjellström, 1985 S. 26-40 
16

 Svanberg, 1999 S. 26 
17

 Svanberg, 1999 S. 28-29 
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epidemier bland renarna. Flera källor, bland annat Samuel Rheen, Lundius och 

Olaus visar att så kallade ”strykar” eller tiggarlappar övergav lappmarkerna i 

större grupper under 1600-talet och drog neråt, kanske mot mellersta Sverige. 

Om sockensamerna verkligen härstammar från dessa emigranter kan inte 

källmaterialet besvara enligt Svanberg. Men landstingsprotokoll från 1600-talet 

nämner också att samer från norr kom till socknarna.18 

Om sockensamer och renar finns de flera uppgifter, bland annat från 

Kopparbergs län, eftersom renskötseln levde kvar längst där. De samer som 

bedrev renskötsel i södra Sverige var rörliga och vandrade omkring i små 

enheter på 3-4 hushåll. Ofta släktingar och deras renhjordar var små.19 Att 

samerna i Mellansverige var ett nomadiserande folk stöds av beskrivningen av 

kåtorna som var anpassade till ett liv i städigt rörelse menar Svanberg.20 Det 

berättas att renar som passerade en åkrar trampade ner och åt mycket grödor, 

samt att samerna orsakade skadegörelse. Hästar ansågs även bli väldigt 

skrämda av renarna som ställde till bekymmer, då hästarna var skygga. Ett 

exempel på detta, då renarna utgör en trafikfara, är en olycka som inträffade 

mellan Högbo och Ovansjö kyrka där en häst skrämdes av betande renar, år 

1759. Den man som körde, Gevaldier, Dunder, föll så illa att han blev 

sängliggande i 10 veckor. I ett brev till patriotiska sällskapet finns uppgifter om 

att fattiga samer i Dalarna även besökte Västmanland och Gästrikland med sina 

renar. Det finns uppgifter att samerna hade renar i Gästrikland, så långt fram 

som på mitten av 1700-talet. 21 Sockensamer med renar i Valbo, omnämns i en 

rapport till landshövdingen år 1765, vilket Svanberg tar upp: 

 

Mårten Larsson från Fernebo, Lars Mårtensson och hans son från Hedesunda Lars 

Mattson, Lars mattson från Årsunda och Anders Andersson ifrån trosåker, (…)med 

hustru och barn och en stor hop rehnar någon tid uppehållit i Rödmossa i Walbo.  

22
 

 

Samma år gav landshövdingen order om att de skulle jagas bort därifrån och att 

samerna skulle återvända till sin respektive socken och stanna där. Om de inte 

lydde skulle de få fem spöstraff och bli drivna tillbaka till sin socken. Ett annat 

                                                             
18

 Svanberg, 1999 S. 30-31 
19

 Svanberg, 1981 S. 17 
20

 Svanberg, 1981 S. 20 
21

 Svanberg, 1981 S. 18, se fotnot 11 i Svanberg 
22

 Svanberg, 1981 S. 18 
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straff som omnämns är en same som gjort förargelse i krykan och blivit dömd till 

stockstraff. 23 

Redan under 1600-talet försökte myndigheterna att få sockensamerna att flytta 

norr över genom upprepade försök och olika förordningar. Man utgick från att 

de var just tiggarlappar från norr, och skulle förvisas tillbaka, men de blev kvar i 

Mellansverige. Samerna var konkurrenter, speciellt när det gällde jakt, och de 

var svåra att kontrollera. Kyrkan blev allt mer oroad av att samerna städigt 

flyttade omkring, eftersom man inte kunde vara säker på att samernas själavård 

vart tillräckligt beaktad. 24Att det ändå dröjde så länge innan samerna blev 

kristna beror på, menar Olaus Magnus, att samerna befanns sig på sådant långt 

avstånd. De samer som var kristna var lydiga, men de kanske besökte kyrkan 

enbart en eller två gånger om året, för att till exempel döpa sina barn. Så 

kontakten var väldigt begränsad 25 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att skildra religiösa konfrontationer och 

religionshistoriska spår av sockensamerna i Gästrikland under främst 1600 -

1700 talet Då källmaterialet som finns tillgängligt ur ett religionshistoriskt 

perspektiv är begränsat så har jag valt att följa sockensamerna från 1600- talet 

fram till 1900- talet. Jag har valt att inrikta mig på varför samerna användes som 

hästslaktare, ett yrke som kristna inte kunde tänka sig, då det ansågs för 

skamligt. Jag vill veta hur samerna såg på detta och vad deras syn på hästen 

var samt den kristna synen. 

1. Vilka var sockensamerna? Vilket var deras utbredningsområde och 

sysselsättning? Varför försvann de? 

2. Hur såg sockensamerna på hästen och hästslakten? Hur förhåller sig 

sockensamernas syn på hästen och hästslakten till den kristna/fornordiska 

synen?  

3. Finns något bevarat efter sockensamernas religion? Till exempel trolldom? 

                                                             
23

 Svanberg, 1981 S. 19 
24

 Svanberg, 1999 S. 32 
25

 Olaus, Fjärde boken S. 201 
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1.5 Metod och material  

I början av det här arbetet, så var min vision att göra en uppsats som skildrade 

konfrontationer mellan samer och kristna, ur ett samiskt perspektiv. Genom att 

fördjupa mina kunskaper om samisk religionshistoria så har jag fått en bättre 

bild av vilket material som egentligen finns tillgängligt. Jag har insett att källor till 

samisk religionshistoria nästan enbart bygger på missionärer och prästers 

nedteckningar. Trummor är några av de få bevarade verk, efterlämnade av 

samer själva.  I det stora hela finns det ändå ganska mycket material att forska i 

rörande samerna, däremot så finns det väldigt lite material bevarat efter 

sockensamerna. Oftast har olika forskare inriktat sig på fjällsamer och bara 

undantagsvis sockensamerna. Källor som nämner sockensamerna i 

uppslagsverk och handböcker är ofta citerade eller referat av Petrus 

Laestadius, i hans Journal år 1831 nämner Svanberg. 26 

 

Mebius nämner flera gånger i sin bok, Bissie, studier i samisk religionshistoria, 

hur kristendomen påverkade samerna. De bevarade källorna som finns kvar om 

samernas traditionella religion idag, är främst skriftliga källor. Dessa är tyvärr 

oftast färgade av kristnas värderingar. Missionärer gav en ganska utförlig 

beskrivning av samerna, men det är ändå en begränsad information. Detta 

berodde delvis på regionala skillnader, men även individuella skillnader i graden 

av tro och kunnande hos både samerna och missionärerna. Vi får nästan aldrig 

veta hur den enskilda individen, samen såg på sin religionsutövning. 

Missionärerna använde ofta fördömande ord och negativa formuleringar om 

samernas religion och de tolkade givetvis samernas religion utifrån sina egna 

trosföreställningar och värderingar. Frågan är om de hade tillräcklig kunskap för 

att kunna förstå och tolka informationen och de upplevelser som de hade. 

Paradoxalt, skulle vi nästan inte fått veta något alls om samernas forna religion 

och livsstil, om det inte vore för missionärernas och kyrkans redogörelser. 27 

Många av de uppgifter som finns bevarade om sockensamerna ger enbart en 

allmän bild över hur sockensamerna ingick i människors föreställningsvärld 

under tidsperioden 1600-1900 talet.28 

 

                                                             
26

 Svanberg, 1999 S. 12 
27

 Martinsson, 2009 S. 13-16 
28

 Svanberg, 1999 S. 20 
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I min uppsats har jag använt mig av en egen källundersökning. Jag besökte 

fängelsemuseet i Gävle och kikade på både slottsfängelset samt cellfängelset. 

Där gjorde jag även en arkivundersökning i materialet som finns bevarat efter 

fångarna.  Jag har även gjort en exkursion till Lingbo rörande en nertecknad 

uppgift om en bortglömd samisk kyrkogård. Där besökte jag två platser med 

anknytning till sockensamerna, Svartsjön och Lappåsen.  

I den här uppsatsen har jag använt mig av de primära svenska källorna till 

samisk religionshistoria och valt att huvudsakligen avgränsa mig till källor som 

berättar om samer under 1600 och 1900-talet. Jag har även haft som avsikt att 

geografiskt sett, skildra samers historia i Gästrikland eller i närliggande 

områden.  Jag har inte hittat några högskoleuppsatser som specifikt handlar om 

sockensamerna eller konfrontationer mellan samer och kristna.  

 

Det finns flera sätt att forska om samerna. I den litteratur jag har studerat så 

förekommer släktforskning som metod, men forskare har även använt 

genealogiskt material, för att följa samernas levnad, såsom flyttningar och 

vandringar. Ortnamn används även i forskning, som ofta är ett underskattat 

källmaterial. Länsmännens rapporter, kyrkoarkivalier, reseskildringar, 

lokalhistoriska studier och domstolsprotokoll är exempel på andra källor. 29 I 

undersökningar har man försökt kartlägga samiska nätverk genom släkt, 

relationer och förhållanden, samt tittat på hur samerna betraktades av 

omgivningen i begravning och husförhörslängder.30 Forskare har även tittat på 

traditionsuppteckningar samt muntliga uppteckningar. När man tittar på 

uppgifter från sagesmän måste man vara källkritisk. De som tillfrågades fick 

svara specifika frågor, som styrde det man ville ha svar på. Dessa frågelistor 

har speglat mycket av det material som finns bevarat idag, liksom 

sagesmännens privata föreställningar.  31 

 

 

1.6 Källkritik och Tidigare forskning 
 

Två verk som är viktiga för att ge en helhetsbild är Ingvar Svanbergs böcker, 

Sockenlappar: en etnologisk studie av bofasta samer och deras nomadiska 

förfäder i Mellansverige samt Hästslaktare och korgmakare: resursutnyttjande 

                                                             
29

 Svanberg, 1999 S. 22 
30

 Svanberg, 1999 S. 19 
31

 Svanberg, 1999 S. 20 
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och livsstil bland sockenlappar. Den senare är egentligen samma bok, det är lite 

olika material i dem och dels är den senare utgåvan mer formellt förbättrad, 

inledningen är längre och Svanberg framlägger sitt material mer metodiskt. Han 

har valt att förtydliga mycket och stryka en del i den tidigare utgåvan. Det finns 

inga direkta föregångare till Svanbergs studier. Svanberg refererar till en 

diskussion om sockensamerna av Olof Högberg, men menar att det annars inte 

har forskats så mycket om dem, då intresset istället hamnat i fokus på 

fjällsamerna.  

 

Svanbergs material ger som tidigare nämnt en bra helhetsbild, men samtidigt så 

tycker jag hans två böcker om sockenlapparna är ganska begränsade. Han tar 

tillexempel inte upp så mycket arkeologiskt material, vilket jag tror att det kan 

finnas, som till stor del ännu är outforskat.  Till exempel så finns Jouni 

Tervalampi som forskar i ämnet. Jag har inte hittat så mycket information om 

hans bakgrund, men det tycks som han forskar mycket på egenhand om ämnen 

som han är intresserad av, bland annat samer. Han gör ett omsorgsfullt arbete 

och är noga med att utge sina källor. Tervalampi har mottagit ekonomisktbidrag 

till sin forskning om samerna och för nuvarande arbetar han på en bok, med det 

eventuella namnet ”Den försvunna skogssamekulturen i Västmanland, Uppland, 

Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.”32 Boken är inte publicerad ännu, i 

skrivande stund. På hans sajt kan man läsa om lite alltmöjligt som rör samer, 

märkliga stenar, liggande hönor, hällristningar, samiska kultplatser, 

”sockenlappar” och släktforskning mm. Rörande arkeologiskt material så 

nämner, Tervalampi på sin sajt bland annat, att han hittat en eventuell samisk 

eldhärd från en lappkåta, år 2001. Den finns ca 8 km väster om Västerås och är 

inte bekräftad av arkeologer ännu. Detta är bara ett exempel på ett arkeologiskt 

material som skulle kunna gå att hitta efter sockensamerna. Det är som sagt 

ännu inte bekräftat att denna härd har samisk anknytning, men jag anser det 

troligt att bofasta samer kan ha lämnat liknande spår efter sig. På sin hemsida 

skriver Tervalampi: 

 

På platser bör det finnas spår efter samiska härdar från lappkåtorna. 

Ut och leta ni som är intresserade! Finner ni några vad ni tror är en samisk härd, 

                                                             
32

 http://medlem.spray.se/jaaaaa/ (2011-06-20) 

http://medlem.spray.se/jaaaaa/
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kontakta ditt länsmuseum eller länsstyrelsen i ditt län. Sänd gärna ett e-mail till mig 

om din/eran upptäckt.  33 

   

Svanberg har gått igenom ganska mycket material, men jag tror det finns 

mycket kvar att forska om när det gäller sockensamerna. Det tycks mig möjligt 

att forska vidare till exempel genom släktforskning eller genom att leta i arkiv, 

som fängelsemusts arkiv. Jag tror det finns många uppgifter som inte ägnats så 

stort intresse eftersom fokus legat på fjällsamerna. Till exempel så har jag 

genom den här uppsatsen, kunnat identifiera en sockensame som varit 

fängslad i slottshäktet i Gävle, samt kunnat få fram vad han begått för brott. Min 

lilla fördjupning i fängelsemuseet har även gett en större inblick hur samernas 

tillvaro kunde se ut under perioder, för de samer som blev tvångsförflyttade eller 

fängslade för olika brott och placerade i häktet.  

En större inventering av sockensamernas bevarade arbeten, t.ex. korghantverk 

eller andra föremål, skulle även kunna belysa deras liv och livsstil. En noggrann 

förteckning över ortnamn och företeelser i naturen som anknyter till 

sockensamerna genom benämningen ”lapp”, eller andra specifika platser som 

omnämns i myter och sägner skulle även kunna ge en större inblick. Kyrkböcker 

kan även innehålla mycket outforskat material.  

 

Jag har använt mig av en uppsats av Lisa Sterneland, som heter Hästoffer i 

fornnordisk religion. Hon har använt sig både av arkeologiska källor och 

skriftliga, samt jämfört vad de arkeologiska fynden vittnar om i offerritualerna 

med de skriftliga källorna. Som hon själv nämner är problemet med denna 

metod är att tidsperioden för offerfynden inte riktigt stämmer överens med de 

skriftliga indikationerna av offerkulten. Hon har bland annat studerat de 

isländska sagorna, Snorres Edda, skaldedikterna och beskrivningar 

nedtecknade av kristna missionärer. Jag upplevde henne ha en källkritisk syn 

på sitt material, samt göra ett bra arbete genom att använda både skriftliga 

källor och arkeologiskt material som grund för forskningen. 

 

Jag har analyserat litteratur av en sameförfattare från 1900-talet, Johan Turi.  

Jag har valt att titta på hur han skildrar samiska konfrontationer med allmogen 

och hur det var att leva som same, berättat ur ett samiskt perspektiv. Jag ville 
                                                             

33
  http://medlem.spray.se/jaaaaa//SamerLappmarken.html (2011-06-20) 
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skapa en mer levande berättelse och samtidigt är min enda chans till att få in en 

sames perspektiv på den här historien att använda mig av en sames berättelse 

som källa. Turi levde under en senare tidsperiod och ett annat geografiskt 

område, än då mitt arbete utspelar sig. Hans levnadssätt och 

tankeföreställningar skiljer sig troligen mycket från hur det kan ha sett ut tre 

århundraden tidigare, men hans material ger ändå en djupare inblick än vad 

mina andra källor gör.  

I Turis böcker, ”från fjället” och ”en bok om samernas liv” är det svårt att avgöra 

om han är uppriktig eller inte. Boken bygger till stor del på muntliga berättelser 

som skrivits ner och dessa kan ha ändrats mycket, då de berättats vidare i flera 

generationer. Turi menar själv att han inte vet om berättelserna är riktiga, då de 

inte varit uppskrivna tidigare. Boken är även översatt från samiska till svenska 

och kan innehålla språkliga skillnader. Turis bok berör mestadels Jukkasjärvi 

sockenslappar. Turis språk säger så mycket mer än bara ord, han har ett bra 

bildspråk och det förmedlar en känsla av att vara delaktig på hans resa. Emilie 

Demant Hatt beskriver Turi som en man som gör allt ”väl”. Turi beskrivs som en 

man som tänker gott om alla, oavsett svagheter och brister och han talar inte 

mycket, men kan se in i andras själar. Han beskrivs vara skicklig på att anpassa 

sig till olika förhållanden, samt har stor förståelse och överseende för andra 

människor. Turi blev retad när han ville skriva ner materialet till sin första bok 

och många tyckte det var en stor tidspillan. Som tur var blev han även 

uppmuntrad till skrivandet och hans böcker har blivit en stor succé.  

 

1. 7 Disposition 

Jag inleder mitt arbete med lite allmän information om samerna för att ge en 

kort sammanfattning till dem i dåtida och nutida Sverige. Jag fortsätter med 

några korta berättelser om sockensamer som funnits i Gästrikland, samt ger en 

kort bakgrund och introduktion till dem under rubriken tidig historia. Sedan gör 

jag en kort beskrivning av hur nutida människors syn på samerna kan se ut och 

en kort definition på vem som är same. Huvuddelen börjar sedan med 

sockensamer under 1600-talet, sedan går jag vidare med att analysera deras 

yrke som hästslaktare, samt synsättet på hästen i den kristna, fornnordiska och 

samiska religionen. Jag redogör även för min egen källundersökning på 

fängelsemuseet i Gävle, samt det material jag har fått fram från min exkursion. I 
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analysen kommer jag besvara min frågeställning och analysera svaren, sedan 

följer en sammanfattning samt källförteckning. 

 

1. 8 Terminologi 

I uppsatsen har jag valt mig att använda mig av benämningen ”Sockensame”.  

Sockensame syftar på samer som levde och försörjde sig främst på hästslakt i 

socknar runt om i landet. De försörjde sig även på andra sätt, till exempel 

genom hantverk. Sockensamerna var ofta fattiga, då de inte hade någon egen 

jord att bruka. De hade heller inte rennäringen som huvudförsörjning som 

samerna i norr. Det förekom att sockensamerna hade renar, men mestadels 

bara ett fåtal. Ofta hade socknarna i Gästrikland en anställd sockenlapp som 

utförde speciella uppgifter. Svanberg använder mestadels ”Sockenlapp”, men 

jag har valt att undvika användandet av det uttrycket, då jag anser att termen 

”Lapp” ofta tolkas nedlåtande, samt att samer oftast refererar till sig själva som 

just ”samer”.   

 

 

2. Allmänhetens nutida intryck av samer 

Samernas situation ser helt annorlunda ut idag än den varit tidigare. Här nedan 

har jag valt att visa några utvalda svar från en undersökning gjord av skop, 

(skandinavisk opinion ab) 2007. Mycket har förändrats till det bättre för 

samerna, men konfrontationer sker fortfarande mellan andra trosföreställningar 

och sameras i dagens moderna Sverige. Kyrkan tycks vara mer öppen än 

tidigare till att samarbeta med samerna och lösa problem på bästa möjliga sätt. 

För att förstå samerna och bättre kunna acceptera dem som en del av 

samhället, så måste forskare studera deras förflutna och deras kultur och 

traditioner för att ge allmänheten en möjlighet att skapa sig ökad förståelse för 

dem.  *Jag vill klargöra att dessa svar här nedan, INTE representerar min åsikt, 

utan är vad andra människor svarat i en undersökning.  

De tillfrågade svarade på frågan: "Vad tänker DU i första hand på när du hör 

talas om samer?" 

- "Eskimåer" 
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- "Ungefär som indianerna i Amerika" 

- "Att de lever ett intressant liv" 

- "Stackars människor, kallt" 

- "Polarbröd, berg, Jokk-bärdryck" 

Den uppfattning jag erhållit, genom de tidigare arbeten jag gjort om samer och 

den litteratur jag läst, samt genom att läsa skops undersökning, är att många 

människor i Sverige har hört talas om samer, medan några inte känner till dem 

överhuvudtaget. Hos dem som hört talas om samerna råder ofta en osäkerhet 

över det samiska och det samiska folket. Fördomar bildas lätt när okunskap 

existerar inför något okänt. I undersökningen av skop där ca 1000 personer 

intervjuades, visade det sig att när de tillfrågade hörde ordet same, så tänkte ca 

var tredje (37 %) på renar och rennäring. Rennäringen och samerna är ofta 

något som förknippas, då det är den bild media ofta visar av samer. Till 

exempel nyhetsinslag på tv om renflyttning och konflikter om marker. De övriga 

svaren på frågan om vad de tillfrågade tänkte på när det hörde talas om samer, 

var allt från norrlänningar/norrland (16 %) till samerna som ett folk (9 %).  7 % 

svarade Lappland, 6 % tänkte på Sveriges urbefolkning, medan 5 % på Lappar. 

Under kategorin övrigt 33 %, finns svar som snö, kåtor, fjäll och dräkter/mössor. 

Bland svaren förekommer både positiva och negativa kommentarer, ibland rent 

av förolämpande åsikter. Här är några exempel på detta, genom svar på 

samma fråga som ovan. Vad tänker DU i första hand på när du hör talas om 

samer?" 

”Att man borde utrota dem istället för vargarna” 

”Ett folk som lever på svenska folkets skatter” 

”Gnälliga personer med alldeles för mycket inflytande” 

Jag blev dock positivt förvånad över att några skildrade samerna på ett väldigt 

fint sätt och betonade det positiva. Till exempel,  

- "En gammal kultur som vi måste värna om." 

- "Jag är fascinerad av dem, hur de kämpar." 
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- ”Människor med rätt levnadsinställning".34 

2.1 Vem är same? 

Det finns faktiskt ingen definition av vem som är same. Att vara same handlar 

om hur man själv identifierar sig. För att anses vara same idag behöver du inte 

ha samiska rötter, det räcker att du själv anser dig vara same. Många har olika 

synsätt och åsikter rörande detta. Även om du själv anser dig vara same, så är 

det tyvärr inte en garanti för att resten av samhället och samerna tycker att du 

är en "riktig" same. Det kan även vara bra att veta att det finns en definition på 

vem som är same i sametingslagen. Den definitionen anger bestämmelser om 

röstlängd och vem som har rösträtt i sametinget. För att få rösta måste man ha 

haft, eller ha samiska som språk hemma, eller föräldrar/morföräldrar som har 

eller haft samiska som språk i hemmet, eller en förälder som är upptagen i 

röstlängden. Jag hoppas att definitionen utvidgas i framtiden, så att alla som 

anser sig vara samer, får rösträtt. Sametingslagen lyder så här: 

Sametingslag 1992:1433 

1 kap. Inledande bestämmelser 

2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och 

1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, 

eller 

2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar 

har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller 

3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget, utan 

att länsstyrelsen därefter beslutat annat. 35 

2.2 En sames berättelse om sin vardag 

 

Jag tänkte inleda det här arbetet med ett citat från Johan Turi, där han försöker 

förklara att även om han fått höra många historier återberättas i sina år och dar, 

så har troligen många inte berättas för honom, även om han hört talas om dem. 

Han betonar även vikten av att bevara de minnen av samernas historia som 

finns kvar, samt skriva om både det som är jobbigt att berätta om och det som 

man berättar med glädje.  

                                                             
34

 http://www.samer.se/servlet/GetDoc?meta_id=2065 2011-01-21 
35
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Det är många sådana händelser, som vi också ha hört talas om, och det är många 

sådana ,som vi inte ha hört , men jag står inte ut med att berätta flera, eftersom det 

verkligen är otäckt att tala om dylikt; men då man skall skriva om allt, så måste 

man skriva om allt, både om det fula och det vackra.
36

 

 

Johan Turi beskriver sin omgivning mycket väl i sin bok ”från fjället” och En bok 

om samernas liv. Han berättar om landskapet och miljön han vistas i sitt liv på 

resande fot. Han skildrar det varierande men ofta hårda vädret, som han och 

hans följeslagare möter under resans gång. ”Från Fjället” utspelar sig under 

resor han genomfört mellan åren 1911–1921 ca. Turi är född same 1854 i 

Kautokeino, Norge. Berättelsen bygger på minnen från hans långa resor som 

tolk, åt den forskningsresande Frank Butler från England och den medföljande 

fotografen Borg Mesch.  

 

Jag tänkte inleda med att berätta om kylan. Turi nämner att: ”Man kan för 

kylans skull inte syssla med handarbete, när det är så stark köld, att kåtaduken 

blir rimmig på insidan, fast elden hela tiden brinner så hög i kåtan, att den syns 

genom rökhålet.” 37 Kylan kan bli väldigt intensiv i fjällen, speciellt på natten och 

morgonen. På ett ställe noteras temperaturen vara 31 minus grader. Turi bär 

alltid sin termometer med sig och vet på så vis hur många grader det är. Jag 

har valt ut några citat från boken som gestaltar hur han beskriver kylan. ”Nu är 

det sovdags, men det är så svidande kallt, att det brakar i träden. Då vi värma 

oss vid elden, bränner det åt eldsidan, och på yttersidan fryser det och bli 

rimfrost.” 38 ett annat citat lyder så här: ”Vädret var så kallt, att då man tog av 

vattenkitteln från elden började vattnet strax frysa.” 39 ytterligare ett citat ”Jag 

var mycket rädd för att vi skulle frysa ihjäl.” 40 Ett gammalt knep var att gräva 

ner sig i snön, men det var inte alltid det hjälpte.41 Ibland var de så kallt att de 

inte kunde sova överhuvudtaget, utan fick hålla sig vakna för att hålla sig vid liv. 

                                                             
36

 Turi, 1931 S. 9 
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 Turi, 1931 S. 43 
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42 ”När man skall baka kakkor i sådan väder, så fryser degen mellan var kaka 

man gör och gräddar, och då måste man ha degen strax intill elden.” 43 

 

Jag valde dessa citat eftersom jag ville förmedla känslan av att leva ute i 

naturen kunde vara svårt, samt att deras föreställningsvärld inte bara präglades 

av samhället och dess normer, utan även av naturen och mycket av vädret.  

Jag vill även skildra en inblick i den ibland, hårda vardagen för många samer 

som levt ute i naturen. Turi berättar: ”Vid en hungersnöd, så kunde det vara lika 

många döda, människor och renar som i krig.” 44 Ibland tvingades Turi vara ute 

hela nätter, liksom många andra samer. Speciellt då det förekom mycket varg 

och de blev tvungna att bevaka sina renar noggrant. 45 Det var dock inte bara 

vargar som hotade renarna. Även andra rovdjur och sjukdomar kunde orsaka 

stora bekymmer, liksom snön som renarna skulle ta sig fram i. Det förekom 

även att renarna stals och såldes. Bland annat nämner Turi att renarna såldes 

vidare i Ryssland, där ingen visste vem de märkta renarna tillhörde. 46  

Ibland kunde skjutskarlen vakta renarna och gå i skift med andra män. Ofta 

tycks Turi och hans bekanta, fått lite sömn samt riskerat att förfrysa av kylan, 

när temperaturen var som lägst. De hade inget annat val att vänta ut natten och 

att elda så mycket de kunde, om de sov ute. I ett sammanhang så är Turi 

ensam med en flock renar med många djur och får då ingen möjlighet till att 

sova utan är vaken i tre dygn.47 ”När man ska hålla dem /renarna) samlade, så 

har man varken tid att sova eller att äta, då får man stå och äta, och man har 

inte tillfälle att sova annat än stående, stödd mot skidstaven, och då blir man 

tillslut, som om ens förstånd blivit förvirrat och ibland blir man då 

sinnesförvirrad.”48 Då Turi arbetade för Butler hade han endast 5 kronor om 

dagen i lön. 49 Hans sällskaps och Turis egen oro över att inte få en sovplats för 

natten eller mat för dagen nämns även. Logiet kunde ibland vara så fullt så att 

de blev tvungna att åka vidare, eller att sova utomhus. Ibland färdas dem via 

ångbåt, men oftast enbart via akja dragna av renar. 50 
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Ofta övernattade dem i olika former av stugor, tillexempel fjällstugor och gårdar. 

Veden till stugorna fick oftast fraktas långt då det ofta inte fanns mycket träd 

och buskar på fjällen, där de fanns övernattningsstugor. Vid ett fåtal tillfällen, i 

större städer, övernattar sällskapet på hotell efter resandets väg. Gästvänlighet 

mot sällskapet tycks ha varierat väldigt mycket, ibland behandlades de illa. Vid 

ett tillfälle uppgav Turi att de fick sova på golvet utan lakan. 51  

Andra farliga moment och faror under resorna som Turi genomförde, var till 

exempel snöblindhet, vakar i isen, branta stup, när de färdades i bergen, samt 

att färdas i mörkret, utan att se vägen klart framför sig. Ibland var det svårt att 

hitta rätt väg eller färdas åt rätt håll då det var svårt att se i mörker. Det fanns 

inga vägskyltar eller gatubelysning på samma sätt som i dagens samhälle 52 De 

fick bära all packning och eventuella redskap, till exempel fångstredskap. Dessa 

kunde vara väldigt tunga och det kunde vara svårt om man behövde färdas i 

djup snö och i blåst, då det var dåligt med träd och buskar som skyddade från 

vinden.53 Att färdas i ute i naturen är inte alltid så lätt pga. vädret som man 

måste anpassa sig efter, samt föret om man ska ta sig fram på snön med renar. 

Samerna hade det mycket svårt att ta sig fram utan spår och vilken konsistens 

snön hade avgjorde också framkomligheten. I blötsnö sjönk ibland slädarna rätt 

igenom och likaså i mjuksnö. Detta förhindrade många resor och de fick helt 

enkelt vänta tills föret blev bättre eller ta sig fram till fots. När man var i nöd 

kunde man inte alltid få hjälp direkt, utan det gällde att vara förberedd med 

proviant, så att man kunde klara sig själv tills eventuell hjälp kunde anlända. 54  

 

2.3 Kyrkans konfrontation med samerna 

 

I slutet av 1000-talet fanns det omkring trehundra kyrkor i Sverige. Många av 

dessa var privatkyrkor, men sockenorganisationen växte sedan fram som styrde 

administrationen. Kyrkan införde beskattningen som på den tiden innebar att 

man donerade en del av sin gröda och husdjur till kyrkan. Grunden lades även 

för stadskyrkan. Kyrkans makt växte och kyrkorna blev allt större 

storleksmässigt. Under reformationen så minskade kyrkans makt då kyrkan 

förlorade en del av sin jordegendom. Under 1600-talet blev staten och kyrkan 
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ett, för att bli en erkänd medborgare måste man bekänna sig till den Lutherska 

evangeliska kyrkan. Kungen fick makten över kyrkan år 1686. Denna lag bestod 

ända till år 2000 och innebar att sockenstämmorna fick större frihet, liksom 

prästerna som blev auktoriteter med större ansvar, både för undervisning och 

för fattigvård. Kyrkan var dåtidens medium för att sprida information till 

invånarna. Under 1800-talet växte befolkningen, större kyrkor byggdes.55  

Under 1600-talet konfronterades samerna på allvar med kyrkan. I lappmarkerna 

skulle det byggas marknadsplatser samt kyrka och prästgård. Dit skulle 

samerna komma och höra Guds ord, och bedriva handel, samt betala skatt.  

Under de följade århundradena försökte staten och kyrkan med hjälp av 

förordningar omforma samisk kultur och näringsliv. 56 Medan missionen bland 

samerna pågick i norr, berömdes samerna i Mellansverige av prästerskapet. I 

begravningsböckerna är det vanligt med liknande omdömen. Kristnandet tycks 

ha gått fort eller varit intensivare i Mellansverige. 57 När svenska staten byggdes 

upp på 1500–1600-talet, så hade samerna ingen direkt inverkan i samhället.  

Myndigheterna rent av tävlade enligt Mebius om att pressa samerna på olika 

avgifter som skatter och de försökte integrera samerna i samhället genom ökad 

missionsverksamhet. Utbyggnad av gruvdriften, skogsbruket och vattenkraften 

ägde rum och jordbruket expanderande. Det drogs en ny gräns mellan 

nuvarande Lappland, Västerbotten och Norrbotten. Den svenska myndigheten 

ville gärna isolera samerna från den övriga befolkningen. Detta resulterade 

bland annat i att samebarnen fick utbildas i skolkåtor, för att de skulle bevara 

sin ”etniska särart” menade myndigheterna. De skulle inte vänjas vid 

svenskarnas bekvämlighet. Undervisningen skedde på svenska och det 

samiska språket förtrycktes helt, det var nu ofint att tala samiska. Uddenberg 

nämner att sydsamerna var mer avståndstagande till kristendomen och en del 

förknippar fortfarande kyrkan med förtryck och missionerande, samt kristnandet 

av dem och andra folk. 58 

Den samiska världsbilden förändrades när kristendomen expanderade. Innan 

kristendomen kom hade samerna rykte om sig att vara ett rikt folk. De 

genomförde handel med andra folk och bytte och sålde olika varor. Den 

kristendom som missionärerna förkunnade var den traditionella lutherska. Myter 
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och riter ersattes i och med kristendomens intåg i den samiska kulturen, även 

om många traditioner behölls i smyg. Samerna tolkade kristendomen på sitt 

eget sätt. I rättegångsprocesserna i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet 

så åtalades samer för brott mot den lutherska läran. Sedan kyrkan börjat lägga 

sig i samernas religion hade en fattigdom tilltagit och samerna ville motvilligt ha 

med kyrkan att göra. Ändå var samerna toleranta mot kristendomen. Eftersom 

de trodde på flera gudar så kunde de ganska lätt se liknelser och dra paralleller 

mellan sin traditionella religion och den kristna treenigheten. 59 

Laestadianismen var en väckelserörelse på 1800-talet. Väckelserörelsens 

upphovsman var Lars Levi Laestadius som hade samisk släkt och var uppväxt i 

samisk miljö. Han var den förste som lyckades nå fram och förmedla det kristna 

budskapet till samerna, genom att använda sig av deras traditionella religion i 

sin förkunnelse. Han betonade alla människors lika värde inför Gud. Laestadius 

predikade för ett liv utan alkohol och uppmanade samerna att sluta supa, slåss, 

ljuga, bedra och istället göra bättring. Under 1700-talet översattes Bibeln till 

samiska, vilket bidrog till kristendomens framväxt hos samerna. Hela Bibeln 

utkom år 1811 på samiska.60 Svanberg nämner vid flera tillfällen att många 

sockensamer talade bra svenska, vilket omnämns redan på 1700-talet, av Carl 

Linnaeus. Via suppliksystem, som var dåtidens kommunikationskanal mellan 

undersåtar och deras styrelse gjorde samerna försök att göra sig hörda.61 

Samerna trängdes undan allt mer från deras marker till de mest otillgängliga 

delarna av landet när bonden hade sin framfart. Det enda valet samerna hade 

var att bli mera civiliserade och sluta leva sitt liv i vildmarken. Tvister uppstod 

mellan bönder och samerna, men de klarade sig bra ändå, för de anpassade 

sig efter naturen och använde naturtillgångarna, bättre än någon annan. Men 

den nya befolkningen kom allt närmare, samtidigt som nya gränser drogs och 

nya ekonomiska krav började ställas. Numera har man insett att de nya 

gränserna varit till stor skada för samerna. Undervisningen som samerna skulle 

ges var opassande för dem och idén om att ge dem samma utbildning som 

andra människor visade sig inte vara en så bra idé som man från början trodde. 

Det fungerade inte så bra, dessa skolor togs senare bort, och man införa en 

mer praktiskt undervisning menar Hjalmar Lundbohm. Man vill höja deras 

andliga nivå och självkänsla genom att även lära dem om andra besläktade 
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ursprungsbefolkningars kultur och historia. Staten vill numera ge samerna 

lärdom om dem själva för att deras existens ska bli tryggad, även utan för 

Sverige där det förekommer samer, samt att se till allas fördelar. 62  

 

2.4 Synen på samer och sockensamerna från 1600-1900-

talet 

 

Min uppfattning är att begreppet sockenlapp är ett väldigt nervärderande ord 

mot samerna, både idag och förr i tiden. Det finns inte några källor som 

beskriver hur samerna upplevde ordet, så vitt jag vet. Jag åter kommer senare 

till att samerna ofta fick uthärda andra kränkande tilltalsnamn, liknade 

”sockenlapp”, då man såg ner på samerna och det måste ha varit tungt att 

ständigt blivit nedtryckt i skorna och fått dessa öknamn, vissa värre än andra. 

Benämningen ”sockenlapp” finns nedskrivet redan år 1731 och ordet stadslapp 

har även förekommit som synonym, liksom andra benämningar. Termen 

”Sockenlapp” har även använts på enstaka lappar som togs om hand av socken 

eller de som inte hade möjlighet att klara sig själva. 63 I sitt arbete om samernas 

etnografi, skapade Gustaf von Düben sig uppfattningen att sockensamerna inte 

utgjorde en egen grupp. Hans egen kategoriindelning har sedan färgat synen 

på samerna och det samiska. Då hans indelning funnits kvar, har den förvrängt 

uppfattningen om samerna och självbilden hos den samiska befolkningen. 

Dûben hade ett socialdarwinistiskt synsätt. I toppen fanns en hierarki med 

fjällapparna, i mitten sockensamerna och tiggarlapparna i botten. Dessa ansågs 

inte vara samer av honom, utan någonting annat. Några kallade dessa samer 

civiliserade, andra bottenskrap. En annan bild av sockensamerna var att de var 

proletariserade fjällsamer, som även var ”denationaliserade”. De hade förlorat 

sin kultur då de lämnat renskötseln och förlorat sin egen särart menade man. 

Svanberg redogör för sin definition av beteckningen sockenlapp. ”Den definition 

för sockenlapp som vi föreslagit är en av socken antagen och beskyddad lapp, 

som mot ersättning skulle utföra diverse sysslor åt bönderna, enkannerligen 

avlivning och kastrering av hästar, hundar och katter.” 64  

Det var dock inte bara von Düben som lade grunden till omgivningens felaktiga 

bild av samerna. Etnocentrism, bristande insikter och missförstånd är flera 
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faktorer som bidragit till att efterhandskonstruktionerna som har skapats av 

samisk kultur har blivit felaktiga. Svanberg antyder att ”Några intervjuer med 

sockenlapparna själva företogs aldrig av folkminnesupptecknarna och tidiga 

folklivsforskare.”65
 Svanberg tar upp ett annat exempel på hur en felaktig bild 

skapades om samerna genom en anekdot. En amerikansk etnolog besökte 

Bydalen år 1910. Han var mer utav en fysisk antropolog som reste för att 

studera just olika lapptyper. Gästgivaren på plats i Bydalen kallade då ihop 

några lappar som kom uppklädda i sina finaste kläder. Inga av dessa dög dock, 

de var av fel typ menade etnologen och han blev missnöjd. Till hans lycka, 

hittade han dock en same som passade in på hans sökkriterier, berättar 

Svanberg: 

 

Men det var dock en lapp som inte sällat sig till de andra. Han hade kommit som 

han var, inte särskilt rentvättad och med snus i mungiporna. Gästgivaren kallade 

på Nils, som lappen hette. Nils kom, tog sig en extra snus samt skakade hand med 

etnologen. Nils var brun och rynkig i ansiktet med täta fåror,” He is the type” sa 

amerikanaren. 
66

  

 

Etnologen ska sedan ha tagit samen i famn dansat runt med honom till de 

andra samernas förvåning. Sedan fotograferades Nils. Sockensamerna kunde 

även betraktas som vansläktade representanter från en urartad kultur. De som 

ville studera samerna ville ha ”äkta vara” som man på den tiden ansåg 

fjällapparna stod för, men däremot inte sockensamerna.  

Sockensamerna ratades då de inte hade något att erbjuda och de fick på så vis 

nästan aldrig själva komma till tals när man samlade material. Svanberg tar upp 

Högbergs argument, han menade att sockensamerna hade rekryterades från 

söner till fiskarlappar, som kommit från fattiga fjällappar, som varit oduglig, gjort 

horsbrott eller begått renstöld. De hade på så vis blivit utesluten från sin grupp 

och blivit tvungna att lämna lappmarken. Så kallade Proletariserade fjällappar. 

67  

 

2.5 Sockensamernas utbredning och sysselsättning i 

Gästrikland 
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”Om du stannar upp ett slag på en fin udde vid en sjö och lyssnar kan du 

kanske få höra samernas vind- och vädergud. Bieggolmmái, viska en berättelse 

om de samer som vandrat genom skogarna i århundraden.” 68
 berättar Leif 

Andersson. I de flesta socknarna i länet finns det kvar spår efter 

sockensamerna. Det förekommer till exempel lämningar från där de bodde, 

samt föremål som finns bevarande. Olika orter eller platsers namn har 

fortfarande samiska namn än idag, eller namn som anknyter till det samiska. 

Olika företeelser i landskapet har även namn som påminner oss om samernas 

vandring i vårt landskap, till exempel lappkällan, eller Lappstan. ”Samernas 

närvaro är kanske inte vad människor idag tänker på när de vandrar genom 

hälsingeskogarna, men samerna har i långa tider just vandrat genom dessa 

skogar, spåren finns att skönja, om man är lite uppmärksam.” 69  menar Leif 

Andersson. Det finns olika teorier om var ifrån sockensamerna härstammar, 

samt olika benämningar på dem. Carl von Linné kallade dem skogslappar och 

granskogslappar på 1700-talet. Sedan 1600-talet har samer funnits i mellersta 

Sverige. 70 Från 1600- talets början fram till 1900-talet, i nästan alla socknar i 

länet har det förekommit samer. I Gästrikland finns det belägg för att 

sockensamerna har funnits i samtliga socknar under mitten av 1700-talet, de 

kan dock ha saknats under kortare perioder. Sockensamerna fanns kvar i 

Gästrikland ända till 1800-talets senare hälft., bland annat i Valbo, och Årsunda. 

I Hälsingland förekom det sockensamerna i de flesta socknar redan vid 1700-

talets mitt. I Medelpad fanns dem till slutet på 1700-talet, liksom i 

Ångermanland. I Jämtland fanns där även sockensamer på 1700-talet. De tros 

ha förekommit i Uppland först under 1800-talets början, medan i Dalarna redan i 

slutet på 1700-talet och början av 1800-talet. År 1820 fanns det omkring 60 

samer i Dalarna. 71 

I början av 1600-talet, möjligen tidigare sökte sig familjer från fjällen ner till 

Gästrikland. De flyttade då ofta omkring i socknarna. Skogslapparna kallades 

de. De försörjde sig på jakt och renskötsel. De tillverkade även rep, korgar och 

andra föremål som de sålde eller bytte mot sådant de behövde. 

Sockensamerna umgicks med bönder och hantverkare, de tog betalt per 

uppdrag. Det kostade sex skilling att få en häst avlivad i Österfärnebo i början 
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av 1800-talet. En hund kostade fyra skillingar, medan en katt endast 1 skilling. 

Priserna skiljde sig mellan sockensamerna. Sockensamen utsågs på 

sockenstämman och erhöll då ett försvarsbrev då de blivit godkända av 

landshövdingen.72 För att sockensamerna skulle få framgång i en socken, 

krävdes det att socknen kunde betala dem, samt att socknen hade en bra 

ekonomi och ett överskott för att kunna erbjuda mat. Den siste verksamma 

sockensamen, Erik Skoglund ska ha dött år 190473. 

Efterfrågan på sockensamerna och deras yrke minskade under slutet av 1800-

talet liksom bondesamhället. Yrket var kvar i slutet på 1800- talet bland annat i 

Torsåker, Valbo, Årsunda, Hedesunda och Ovansjö.74 I Torsåker och Årsunda 

fanns det betande renhjordar så länge som till 1700-talet. En samefamilj bodde i 

Valbo i kåta, så sent som år 1860. Ända fram till 1870-talet fanns det 

lappkaravaner i Gävle. 75 

Industrialiseringen och urbaniseringen medförde nya värderingar och en stark 

avsky mot hästkött. Hästarna hann bli riktigt gamla innan de skulle slaktas. Att 

sockensamerna skulle ta hand om hästarna finns det uppgifter på, redan från 

1700-talet. I Gävle beordrades år 1767 landshövdingen att en same skulle 

inskaffas, som skulle ta hand om döda hästar. 76  

Kontrollen från myndigheterna var inriktad på att begränsa samernas 

rörelsefrihet, övergången till fast bosättningen skedde inte över en natt. 77 och 

den innebar inte att samerna förlorade sin identitet, utan gav dem monopol på 

hästslakten och andra sysslor. Det blev ett hjälpmedel i samernas fortlevnad 

som etnisk grupp.78  

Att framställa korgar och rep var viktiga näringar för sockensamerna. 79 Så 

kallade Lappkorgar gjordes bland annat i Gästrikland, och finns numera som 

dialektord i samma län. 80 År 1901 erhöll en sockensame vid namn, Skoglund 

från Torsåker pris för sina vackra alster.  Jakten hade en stor betydelse 

fortfarande på 1700-talet för deras försörjning, Om man inte lämnade in bössan 

i tid kunde man få böta så mycket som 10 daler silvermynt, eller få fyra par spö. 
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81 Samerna kunde som minoritet bryta mot de normer som 

majoritetsbefolkningen hade, de åt gärna hästkött som föda. Randulf nämner år 

1723 att samer åt och slaktade hästar. Att samerna åt hästkött kan ha inspirerat 

till en sägen tradition, i varulvstraditioner i Sverige. Det finns flera sägner och 

justsamernas smak för hästkött, har en viktig poäng i berättelsen. De berättas 

att bönderna förvandlade sig till järvar som rev samernas renar, men även att 

samer förvandlade sig till varulvar, för att riva och äta upp hästar.82   

 

3. Från heligt djur till offer och kött 

Hästens roll har skiftat genom tiderna, liksom dess innebörd hos människan. I 

dagens samhälle har hästen en viktig roll som ett sällskapsdjur, samt som 

transportmedel. Många hästar kan även ses i runt resande cirkusar, där de lärt 

sig utföra olika konster. Hästkött äts idag av många människor i Sverige. Det 

finns som pressat, rökt och skivat. Bland annat som smörgåspålägg och i 

korvar. Många anser fortfarande inte att det är okej att äta hästkött, då det är 

tabu. Inte bara vegetarianer undviker alltså hästkött. Detta kan delvis bero på 

hästens roll som sällskapsdjur och synen att det är ett intelligent djur. Det kan 

även finnas andra orsaker och faktorer i bakgrunden, som går att skönja i vår 

egen historia.  

 

3.1 Kristendom - Hästen är helig  

 

Fördomar mot hästslakten har förekommit i södra och mellersta Sverige med 

undantag för övre Dalarna, samt södra Norrland. I lappland tycks fördomen inte 

ha existerat. 83 I Bibeln omnämns hästar på flera ställen. Hästen hade flera 

användningsområden, den används vid krig, gavs som gåva, samt kunde säljas 

och användas som transportmedel. Jag har jag inte hittat något som pekar på 

att hästen och dess kött ansågs orent att äta eller på något sätt var tabu. Detta 

tycks alltså ha tillkommit senare när kristendomen nådde Nordeuropa antyder 

Britt Marie Näsström i sin bok fornskandinavisk religion.84 Det förekommer dock 

motsägelser, bland annat framgår det i Snorres skildring av offerfesten på Lade, 

att det existerade ett tabu mot hästkött i kristen tid. 
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Det enda jag hittat som rör hästen specifikt är att man skar av hälsenorna. Detta 

omnämns i Bibeln vid ett flertal tillfällen, och utfördes ofta i krig, för att försvåra 

för fienden: ”David tog till fånga av han folk ett tusen sju hundra ryttare och 

tjugu tusen man fotfolk; och David lät avskära fotsenorna på alla 

vagnshästarna, utom på ett hundra hästar, som han skonade. (2 Sam. 

8:4)  Jos. 11:6. ” 85 Detta är endast ett exempel på en företeelse som påminner 

om hästslakten. Jag tycker det är intressant att ett tabu mot hästslakten, samt 

att äta hästkött har utvecklats i den kristna livsstilen, när detta inte ens 

omnämns i . 

 

3.2 Fornordisk religion – Hästen blir offer 

 

Lisa Sterneland berättar om hästen; ”Den blev styckad, genomborrad, bränd, 

nedgrävd eller upphängd genom blodiga ritualer. Med en respekt för den 

fornnordiska seden och föreställningsvärlden kan man dock inte undvika att se 

hur älskad hästen var, både som levande och som offrad. ”86 I det förkristna 

nordiska samhället, åts hästkött bland annat vid religiösa högtider som senare 

kom att betraktas som en hednisk sedvänja, som var oren och rent av tabu. 

Hästen hade en stor betydelse i det förkristna samhället. Sterneland nämner att 

”I den gamla asatron var hästen helig och stod i förbund med gudarna.87”samt 

att ”Hästen användes i vardagslivet, som rid och dragdjur och försåg 

människorna med kött och skinn, men den användes även till festligheter och 

den hade en stor betydelse i myterna. ”88 I den fornnordiska religionen hade 

alltså hästen en viktig position. Den var inte enbart ett transportmedel eller 

arbetsredskap, utan också en symbol för makt och fruktbarhet. Hästen intog en 

särställning och hade en speciell betydelse som offerdjur vid offerritualer.89
 

”Ätandet av hästkött var en helig handling i den förkristna traditionen. Den 

slaktade hästens kött kokades i stora grytor och allt förtärdes, både kött, flott 

och kokspad. Om denna sed berättar bl.a. Snorre Sturlusson i Håkon den 

Godes saga.”90
 menar Sterneland. En kristen kung vid namn Håkon, vägrade 
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äta hästkött, men pressades att göra det vid en offerfest. Han vägrade dock. 

Detta utspelar sig i Håkon den godes saga på 900-talet.91 Hästen nämns ha 

haft en särställning bland offerdjuren under fornskandinavisk tid. Hedningarna 

sägs ha haft hästkött till föda och styckade då djuret rituellt. Lemmen gick man 

sedan med till gårdens kvinnor och läst upp en strof. Lemmen kallades 

”Völsem” och var ett offer och vördades som en gud i sig själv. Författaren 

antyder att den kan röra sig om en ålderdomlig ceremoni och att det skulle 

kunna anknyta till det indoeuropeiska hästoffret, som firas årligen och vilket har 

haft en viktig roll för kungar och hövdingar. Den Gud som tog emot ”Völse”, 

lemmen som ett offer, kan ha varit Frey. Handlingen antyds vara erotisk och 

kan ha varit ett sätt för guden att förena sig med gudinnor. Detta erotiska inslag 

kan även ha förekommit i romersk religion, vid hästoffret. 92  Hästen fick lika stor 

betydelse genom Völsen som vid de offentliga offerritualerna genom 

fruktbarhetssymboliken.93 

När Island kristnades upphörde man att äta hästkött.94 När Island skulle anta 

kristendomen, fick de isländska invånarna igenom några av sina krav. 

Kompromissen blev att den gamla lagen skulle råda. Islänningarna krävde att få 

behålla rätten att äta hästkött och att få offra i smyg bland annat.95 Det finns 

tecken som pekar på att hästköttet hade ett symbolvärde och användes vid just 

hemliga offer. Sterneland menar att ”I övriga Norden blev sedvänjan att äta 

hästkött tabubelagd efter religionsskiftet. De kristna missionärerna var måna om 

att utrota offrandet och ätandet av hästkött. Detta kan vittna om hur 

betydelsefullt hästköttet verkligen var i den förkristna religionen.96”Hon tar även 

upp flera olika sätt att offra hästar på i den fornnordiska religionen i sin 

undersökning. Till exempel tar hon upp hästens betydelse i gravskicket: ”Hästar 

dödades i gravläggningsritualen och lades i graven tillsammans med den man 

eller kvinna som skulle begravas. Detta sätt att offra hästar verkar ha varit 

ganska vanligt. ”97
 Sterneland kommer till slutsatsen att hästen har haft en 

mycket stor betydelse i den förkristna traditionen, samt att hästoffret verkar ha 

varit starkt integrerat i det religiösa utövandet. Hon menar även att den 

förkristna tron måste ha varit väldigt stark och hängiven och hade en stor 
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vördnad för gudarna. Hästen var ett heligt djur som offrades vid stora blot och 

förtärdes av deltagarna under gemensamma måltider, men har inte varit ett 

meningslöst offer utan tvärtom, så har hästen fått behålla sin starka kraft och 

betydelse ända in i döden. 98 

 

3.3  Sockensamerna, Hästslaktare i Sverige under 1600-

1900 talet 

 

Redan år 1644 omnämns en hästslaktare i en begravningsbok i Offerdal, han 

kan ha varit en föregångare till yrket som hästslaktare, då han är en av de första 

som har noterats ha det som yrke. 99 Sockensamerna avlivade hästen genom 

att klubba den med klubba, yxa eller genom att sticka den i bröstet, samt genom 

att skjuta den.100 Enligt kristen sed var det förbjudet och en styggelse att äta 

hästkött. Hästen var ett djur som ansågs stå närmare människan än något 

annat tamt djur.101 En svensk bonde kunde därför inte av kulturella och religiösa 

skäl tänka sig slakta en häst. Lösningen var att vända sig till skogslapparna. Att 

slakta hästar var ett jobb som ingen annan ville utföra. Drängen eller pigan fick 

inte heller döda djuren. Uppgifter finns som säger att sockensamen även skulle 

begrava djuret eller flå det. Även gällande djur som hade dött en naturlig död. 

Samen fick om han ville, ta hem köttet och äta det. Andra källor, till exempel en 

uppgift från Torsåker menar att köttet lades ut åt vargarna. 102 Sockensamerna 

efterfrågades även vid ärenden om avlivning av hundar, katter103 och grisar.104 

När det gällde kastrering, så utvecklade sockensamerna en specialitet. De 

livnärde sig även som skickliga jägare och de anlitades för att driva bort björnar 

och andra rovdjur från böndernas marker. 105Det var inte så länge sedan som vi 

hade anställda lappar i Gästrikland i varje socken som utförde hästslakt och 

bland annat kastrering.106  

Svanberg tar upp flera exempel på där samer använts som hästslaktare i 

Gästrikland, i Gävle, Valbo och Torsåker. Om man fick reda på att en ”vanlig” 
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människa avlivat en Katt, kunde han få ett dåligt rykte och bli kallad ”kattfåarn” 

för resten av sitt liv. 107 På 1730-talet fick bönderna i Ovansjö, Torsåker och 

Årsunda lov av landshövdingen och kungen att anställa några lappar, för att 

utrota vilddjuren som ställde till stor skada. Men villkoret var att samerna blev 

bofasta och stannade där de var verksamma. Detta inträffade då ett nytt system 

infördes med sockensamerna. Från att ha varit förföljda och ständigt 

utvisningshotade så blev nu samerna värdefullt betraktade för det yrke som 

tidigare generationer försörjt sig på. 108
 Fördomarna mot att avliva t.ex. katter 

började sakta försvinna under mitten av 1800-talet och bönderna började själva 

slakta sina hästar eller sända dem till speciella slakterier. 109 Under 1800-talets 

senare hälft började man åter äta hästkött.110 

 

3.4  Samernas syn på Hästen i mytologin 

 

Hästen har förekommit i samernas liv. När en same begravdes förr i tiden, så finns det 

noterat att hästar kunde användas för att till exempel frakta den döda till sin begravning. 

”Samerna de låna sig antigen hästar eller bära de sjelfwa den döda till 

grafwen.”111
 Traditionellt har samerna köpt upp hästar och använt dem som 

föda. Hästen har även används i deras rituella liv, som bland annat ett offerdjur 

till den samiska guden Ruto på 1600-1700 talet enligt källor. 112 Hans Mebius 

nämner även att hästoffer förekom när man offrade till den samiska guden 

Ruto.113 I sägner om varulven så nämns flera berättelser om samer som åt 

hästkött och som hämnd förvandlade bönderna sig till järvar som rev samernas 

renar. 114 Andra sägner berättar om att samerna förvandlade sig till varulvar, för 

att riva och äta hästar.    

Ruto är ett kontroversiellt namn i samisk mytologi. Guden, eller ”djävulen” som 

missionärerna kallade honom och ville likna honom vid, ansågs vara en 

dualistisk varelse som var sjukdomen personifierad. Danska och norska 

missionärer rapporterade på 1800-talet om en ond varelse, vilken bodde djupt 

nere i jorden, vars värld kallades Rutaimo.  Guden Ruto berättas ha plågat 
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människor och djur med sjukdom som enbart under speciella omständigheter 

kunde tas bort av honom Ruto själv. För att släppa en sjuk människa så 

krävdes inget offer, men däremot kunde man gräva ner Rutos häst. Hans häst 

ska ha varit en död häst, som Ruto red omkring på. Om man grävde ner den så 

förhindrades Ruto att rida till Rutaimo, underjorden med den sjuke eller 

sjukdomen. En reningsakt ska ha ägt rum, som liknas vi en överföringsrit.115 

Synen på Ruto har varierat genom historien. Allt från romantisk syn, till att ha 

ansetts varit Odin själv. Ränk menar att Ruto går att spåra långt tillbaka och inte 

bara hos samerna. Ännu kan man inte helt bevisa Rutos nord asiska arv, men 

Ränk tar upp flera exempel på likheter i andra kulturer. 116  Ruto visar sig bara i 

överföringsriten. Överföringsriten varierar stort, till exempel hos olika folk i 

Sibirien och inom stammarna där. Tunguser t.ex. överförde sjukdomen tillett 

djur från den sjuke. 117 Mönstret på djuren skulle då gärna ha samma som 

sjukdomen. Detta nämns flera gånger att djurets mönster, symboliserades av 

sjukdomen, att det överförts till djuret. 118Djuren och deras representationer, 

som till exempel avbilder, blir medium i överförandet av sjukdomen. Ränk tar 

upp exempel från olika håll i Asien som syftar på att visa överförandet av 

sjukdomen till levande varelser har praktiserats över hela norra Europa och 

Asien. 119  Ränk nämner även skyterna. De var ett nomadiskt folk liknande 

samerna, som levde nordöst om svarta havet, under ca 700-200 år f.kr. 120 

Ränk menar att samerna tidigt hade seden att överföra sjukdomar till hästar och 

rådjur, samt att detta förekommit i Europa och förts vidare från Skyterna: 

 

Even Ruto´s mount is undoubtedly a remote horse nomadic feature, which from 

South East Europe, through the mediation of the Scythians, has pushed forward all 

the way to Lapland. All the signs show that before that the saamis had the custom 

of transferring their illnesses to horses and reindeer. 
121

  

 

Även om ritualen har förändrats och blivit annorlunda med tiden och nya 

element och rituella seder har ändrats eller lagts till, så har hästens religiösa roll 

expanderat från öster där den tidigare praktiserats av araber och judar. Det 
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skrevs ned redan i gamla testamentet. Ränk tar upp något väldigt 

intressant:”Among such innovations which turn up in Siberia one is especially 

noticeable, the custom of hallowing domestic animals, including the horse, in 

connection with transference of illness, and in this way turn the animal into a 

permanent carrier of illness.” 122
 Djuren som brukar blir helgade genom att de 

används som offer till gudarna, blir här föremål för överförandet av sjukdomen 

och deras anseende sänks genom att de blir permanenta bärare av sjukdomen 

och betraktas rent av som orena djur, kan man tolka det som. 123  I södra 

Sibirien blev i alla fall de heliga hästarna, ett slags medium och bärare av 

sjukdomen. De fick ett speciellt namn i Asien, som till exempel ”ydyk” eller 

”yzyk”. För att motverka speciella sjukdomar offrades det till Ruto, i 

förebyggande syfte kan man säga. Hästarna omnämns även ha helgats till 

andrar som både kunde orsaka sjukdom och förgöra sjukdom. Det förekommer 

att hästen tvättades och röktes med speciella örter, samt att man målade dem 

med färger och dekorerade hästen med olika tyger av ull.124 När hästen blev 

gammal planerades offret noga av den, hästen belönades med mjölk som den 

fick dricka. Ränk menar att hästens aktiva roll i överförandet av sjukdomen till 

hästen har gett ryttarens roll i ande världen ändå från syd västra Sibirien till 

östra Sibirien.  

Det finns två sätt att forska om Ruto, ett är att titta på Rutos nord europeiska 

ursprung, det andra sättet är att studera Ruto i nord Europa, Asien. Ränk menar 

att det även är viktigt att granska Ruto utan att generalisera, genom att granska 

guden utan för sin area.125 Olof framhäver att likheten mellan en sibirisk gud, vid 

namn Keremet. Ruto har både likheter och olikheter i funktioner i olika delar av 

Europa. Det finns likheter mellan den samiska guden Ruto och Ruto i Europa 

och Asien. 126  

Ruto tillbads både för att förhindra, eller för att ta tillbaka sjukdom. En viss 

negativ attityd mot gudarna av olyckor sjukdom och död tycks ha existerat. 

Dessa gudar associeras med dödsriket. 127 Källmaterialet som finns tillgängligt 

om Ruto refererar endast till norska källor på 1800-talet av kristna 
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missionärer.128 Ruto bads inte om hjälp, utan att han skulle avvika från 

människans väg och försvinna med sjukdomar. Ruto associeras med de dödas 

rike, djupt under jorden, det kallades ”Rotaimo”. 129 Kildal menar tillskillnad från 

Randolf, Leem och Sidenius att Maylmenraiden kunde rädda någon från Ruto. 

Ruto är annorlunda tillskillnad från de andra samiska gudarna i panteonet och 

även i funktion och karaktär. Randulf ser Ruto som djävulen, enligt ett kristet 

synsätt. Ibland skedde offer till Ruto, om offer till Maylmenraiden inte hjälpte 

enligt Kildal. Ruto har liknade egenskaper som andra gudar av sjukdomar och 

död i andra Europa och Asien. Offrandet till Ruto, sker inte på den vanliga 

offerplatsen utan på speciella offerplatser. Blodet spreds på flera träfigurer som 

gjordes i Rutos ära. En dödad häst lades i jorden, så att Ruto kunde rida iväg, 

från de levandes värld till sin egen värld. En viktig del i offrandet till Ruto var 

hästoffrandet.  Att offrandet förvånade missionärerna som Kildal, Forbus och 

fler är inte så konstigt eftersom hästen inte hörde till den samiska kulturen. Det 

kan ha funnits en ekonomisk grund att offra hästar enligt Mebius. Det finns en 

teori som menar att det var billigare än att offra rådjur. Men att hästar bara 

offras till Ruto förbryllar forskare. Varför ärades inte andra gudar? Petterson 

menar att man inte kan se det så, utan att man även måste se till hela 

sammanhanget. Petterson refererar till Eliade och Koppers. Eliade tar upp 

paralleller mellan schamanism och hästar. 130 Det fanns inget offer som skedde 

vid bestämda tidpunkter, utan berodde på olika faktorer. Redan i slutet av 1800- 

talet, år 1877, menade Fritzner att Ruto hade blivit färgad av de kristnas synsätt 

på djävulen och helvete, när samerna mötte kristendomen. Den ”tidigare” 

gudsbilden av Ruto, var en bild bestående av sjukdom och död. Den 

föreställningen utvecklades i och med kristendomen till att Ruto sågs som 

guden av helvete(Rutaimo) och som djävulen själv. Materialet från 1800-talet 

återger inte den genuina guden. Ruto transformerades till en parallell med den 

kristna djävulen och helvetet. Den originella karaktären av Rutos har blivit 

förlorad till stor del.131 
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3.5 Sockensamernas samspel och konfrontationer med 

Allmogen 

 

Samerna vandrade omkring i länet. Åren 1727-29 gjordes flera försöka att 

fördriva samerna. Samerna försökte få stanna genom att uppge skälet att de 

var födda i landskapet. Konungen samtyckte till att samerna skulle få bosätta 

sig i socknarna, om landshövdingen såg till att de stannade i de socknar de blev 

antagna samt besökte kyrkan och undervisade barnen i kristendomskunskap. 

De skulle heller inte ägna sig åt olovlig jakt eller förstöra skogen. Myndigheterna 

misslyckades med att tvångsförvisa samerna, men samerna fick istället överge 

sin nomadism. Bönderna agerade till lapparnas fördel och det var för det mesta 

alltså inte dem som ville förflytta samerna. 132 Samerna och bönderna hade 

utvecklat ett ömsesidigt förhållande, där de var beroende av varandra.  

Samerna använde sina hantverkskunskaper som de hade utvecklat och 

bönderna hade användning av deras kunskaper och gav tillbaka varor och 

tjänster. Samerna gjorde allt från korgar, till tömmar och tennbroderier, de hade 

även monopol på hästslakten. 133 Trots att jakten och renskötseln förbjöds så 

klarade samerna sig bra. Samerna övergick till fast boende och de integrerades 

bland sockenhantverkarna och blev politiskt och ekonomiskt underställda 

bönderna. De kunde utföra samma traditionella sysslor som förut, hästslakt, 

hantverk och rovdjursjakt, men de tvingades överge renskötseln som var den 

enda faktor som tidigare gjorde dem oberoende av de bofasta samerna. Nu 

miste de sin självständighet. Nomadismen innebar att samerna inte kunde 

kontrolleras politisk, så nu fick bönderna fick allt mer kontroll och även 

myndigheternas kontroll ökade successivt, genom att begränsa deras 

rörelsefrihet. Renskötseln levde kvar några år, även om den begränsades 

mycket. i kopparbergslän fick samerna kungens tillåtelse att fortsätta 

renskötseln, och de övergick inte till fast bosättning från slutet av 1700-talet, då 

de slog sig ner som sockensamerna. I västernorrland kom myndigheterna med 

förordningar gång på gång. År 1756 blev de tillsagda att lämna in sina bössor, 

till länsmannen under den tid då de inte fick jaga, och samernas barn skulle 

jobba hos bönderna. Allmogen, de samer som inte hade någon näring förbjöds 
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att gifta sig. Många samer lyssnade inte utan gav sig iväg på vandringar utan 

tillstånd, men fick då böter eller spöstraff. Lars Matsson i Bollnäs var en av de 

samer som förföljdes och trakasserades av myndigheterna i slutet av 1750-

talet, Han blev åtalad för att ha gett sig iväg utan tillstånd till andra orter och inte 

heller lämnat in sin bössa, spöstraff yrkades, men istället fördes han fördes till 

Gävle för förhör.134 

Tvångsförflyttningar av samer ägde rum i Kopparbergslän, Västmanlands län 

och Västernorrlands län. Den dåliga tillgången på jaktbyten skylldes på 

sockensamerna, som jagade. Lika var det i Hälsingland, där samerna bland 

annat påstods ha tillfogat skogarna skada och olägenheter för allmänheten.135  

Det var svårt att samla ihop de spridda sockensamerna och deras renar. 

Bönderna bad om att få behålla lapparna för till exempel yrket som hästslaktare 

medan samerna vände sig och bad om att få vara kvar till kungen. 136 Ett 

exempel är denna suplik år 1730 i maj, där nämns det bland annat att hustrur 

och barn ska skickas till Lappmarken, där dem aldrig varit och där de inte har 

möjlighet att försörja sig. Så dessa samer ber om att få stanna där de är, som 

deras förfäder gjort, där de har möjlighet att försörja sig menar Svanberg: ”Icke 

heller kunna wij sen, uti wår elendighet och stoora enfaldighet att wij därstärdes 

kunna försörja och nära oss, utan blefwo satta å sådant sätt i det stånd, såsom 

de, hwilka til spillo gifna woro.” Där av har de ansökt till baronen och 

landshövdingen om nåd och frihet. Men varken böndernas eller samernas bön 

kunde få makthavarna att ändra beslutet. Kungen beslöt att de skulle fördrivas, 

men av någon anledning uppsköts ärendet och samerna skickade ytterligare en 

supplik i juni, där de nämner att de inte kunde det samiska språket, liksom 

samernas seder och att om de skulle bli förflyttade skulle de till sin ”andeliga, 

som timmeliga wählfärd lida skeppsbrott”. Det beslutades i november att 

samerna skulle få bo kvar, men de fick inte jaga. Det var inte enbart samerna i 

kopparbergslän som skulle fördrivas.137 

Efter kungens försök att genom olika metoder fördriva samerna från södra 

Norrland till Lappmarken, där kronan ansåg att de hörde hemma så insåg man 

att kronan hade ekonomiska intressen i att ha samerna kvar, likaså bönderna 

som hade utvecklat goda relationer till samerna. Att vara sockensame blev ett 
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marginalyrke genom kronan och ett sätt för samerna att leva i symbios med 

allmogen.138 Ändå var myndigheterna besvärade av samerna. För det första så 

var de inte bofasta, utan flyttade oftast omkring vilket oroade båda kyrkan och 

myndigheterna. Detta orsakade även stora problem och förvirring i den svenska 

byråkratin. Prästerna var bekymrade över att samernas ständiga flyttade inte 

var bra för deras ”själavård” som de kallade det. Myndigheterna vidtog därför en 

rad åtgärder för att skapa ordning i mantalslängder och kyrkböcker.   

På 1640-talet befallde Ivar Nilsson landshövdingen att driva samerna ur 

Hälsingland. År 1652 införde landstinget en regional lag där allmänheten 

förbjöds att ha samer boende hos sig eller tillåta dem bosätta sig. År 1720 kom 

en kunglig förordning som innebar att alla samer omedelbart skulle deporteras 

till lappmarken om de var utanför detta område. Många av dessa samer som 

skulle deporteras talade flytande svenska och hade aldrig sett ett fjäll, samt 

visste knappt något om den traditionella samekulturen.139 Även från 

Västmanland tvångsförvisades samer och en del av dem låstes på våren år 

1729 in i slottsarresten i Gävle. 13st barn, kvinnor och män. Samerna kunde 

inte uppge varifrån deras förfäder kom och kungen tillfrågades. Kung Fredrik I, 

menade att dessa skulle flyttas till Jämtland och fördelas på olika socknar och 

detta ska även ha inträffat tidigare, med andra samer. 140 

Utöver kungen och andra makthavare var den svenska befolkningen positiv till 

det samiska folket och opinionen gjorde att myndigheterna ändrade uppfattning. 

141 Förordningarna som infördes på 1700-talet ledde dock inte till att samerna 

övergav Mellansveriges. Men däremot så blev de avgörande för deras framtid. 

För första gången fick de även möjlighet att göra sin åsikt hörd.142 

 

3. 6 Anpassning och assimilering 

 

Samerna anpassade sig i samhället och antog jordbruksbefolkningens 

levnadsätt.143 Allmogen tillät sockensamerna att bo i socknarna. 144 Ett starkare 

samspel med bönderna och samerna skapades efter tidens gång. Samerna 

antog del efter del av böndernas livsstil för att kunna överleva. Till exempel 
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förändrades samernas bostäder till mer permanenta bostäder, deras kost 

liknade allt mer böndernas liksom deras klädvanor. Samernas erhöll också 

bättre språkkunskaper i det svenska språket. Från år 1730 finns det uppgifter 

på att sockensamerna inte längre förstod de nordligaste lapparnas dialekt och 

att deras dialekt numera innehöll många svenska låneord. Kulturanpassningen 

pågick under en lång tid innan samerna övergick till fast bosättning och 

anpassade sig i samhället. Forntida kulturkontakter präglade även deras kultur. 

145  

Sockensamerna antogs lika som hantverkarna vid sockenstämmorna, ibland 

fick de göra en kortare provtjänstgöring. Lars Nilsson antogs år 1757, men blev 

förmanad att hålla sig i socknen och vara till hands och tjänst när han 

behövdes. Han fick inte locka flera lappar, dvs. ge dem en anledning eller 

tillfälle att komma och vara till besvär för socknen. Ibland ledde 

provanställningen som samerna fick göra till att de blev missnöjda och 

förpassade samen ur socken. När sockensamerna blev för gamla för att arbeta 

fick de begära avsked vid sockenstämman. Betalning fick en sockensame från 

socknen, eller av den som anlitade honom, ibland efter bestämd taxa. En del 

socknar betalade med mat, som fläsk, kött och bröd, samt ibland brännvin. En 

del socknar hade inte råd att anställa en sockensame. I Hedesunda år 1768, 

finns uppgift att de inte hade råd att anlita en sockensame, men man kunde då 

istället, hyra grannsocknens same. Samerna hade på så vis ibland sitt 

verksamhetsområde inom flera socknar. Sockensamerna var inte så fattiga som 

det sägs, det hände till och med att samerna anställde drängar. I Österfärnebo 

uppmanades till exempel en samekvinna som var ensamstående att anställa en 

dräng. Dessa drängar rekryterades oftast bland samerna själva. Ofta började en 

same som dräng, hos en etablerad sockensame och ibland gifte samen sig med 

dennes dotter och tog över rollen som sockensame efter faderns död. 146 Före 

övergången till fast bosättning var många hushåll nära besläktade och de 

uppehöll intensiva kontakter med andra sockensamerna. Ett hushåll kunde vara 

en kärnfamilj, men kunde bestå av flera generationer, ibland stannade familjens 

söner och döttrars egna familjer kvar. Sockensamerna kunde anta speciella 

tilltalsnamn, som Renberg som syftade på deras lapska ursprung. Samerna fick 

oftast ha sin bostad i byns utmark, där de uppförde enklare kojor eller kåtor. De 

skaffade senare mer permanenta bostäder, ibland genom bistånd från 
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sockenmännen. Dessa enklare bostäder, som ibland påminde om en enkel koja 

av ris, bark, lera, torv, sten, brädstumpar, stubbar och lite av varje, användes 

fortfarande långt in på 1800-talet.  En del bodde i stuga vintertid och koja på 

sommaren. I Valbo berättar en sagesman på 1860-talet att där fanns från början 

en kåta och sedan byggdes en stuga på platsen. Platsen heter än idag 

lappkojan och om detta skriver Svanberg;147  

”Till o börja mä, bodd döm i kåta, men senn byggd döm en stuga åt döm ja tror 

dä var på 1860-tals o en än dä platsen, dä kåtan stog, kalls Lappkojan än 

denna dag.” 148 Samerna var inte stigmatiserade i böndernas samhälle, Yrket 

som hästslaktare förknippades med den samiska identiteten. Svanberg nämner 

att samerna har fått fina omdömen av präster i husförhörslängderna, som 

”klanderfritt uppförande”. Det är sällan de omnämns negativt där menar han. En 

del fördomar förekom från majoritetsbefolkningen, såsom negativa egenskaper 

eller underliga sådana. Förekommer stereotypa föreställningar, som att 

samerna var väldigt förtjust i sprit, men de ska inte ha supit mer än andra, det 

sägs även att de var mindre bemedlande. Trollkunnighet var en annan fördom 

mot dem som samerna själv kom att få nytta av för att skrämma människor. 

Samernas livsstil var inte så stor till skillnad från den övriga befolkningen för att 

fler fördomar skulle uppstå. Det sägs även att de var slarviga, lata, men finns 

ingen trovärdighet i det. Sockensamernas förfäder hade fördomar också, då 

deras liv var mer avvikande och isolerade från bönderna. Från början av 1700-

talet i Dala bergslag, finns det bland annat detta noterat ”Igenom thet the 

understundom ute på frija fältet under bara himmel, i andras åsyn pläga 

sammangång med sina qvinnor, lijka såsom alldeles förgätna av blygd, erbarhet 

och tuckt”, 149 det väckte stor förargelse. Endogamin var vanligast, även om 

blandäktenskap förekom. Då är det oftast någon från bondebefolkningen som 

gifter sig in till samerna och blir själva betraktade som samer och utförde 

samma arbeten som samerna. Barnen blev också betecknade som samer. 150 

 

3.7 Sockensamerna försvinner 
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Det finns historier om sockensamerna som berättas än idag.151 Hur många 

inhemska seder som levde kvar hos sockensamerna är svårt att säga då inte 

tillräckligt med material finns bevarat. Sockensamernas försörjningsmöjligheter 

förlorades, när de inte längde fyllde någon viktig funktion i samhället.152 

Allmogen tillät sockensamerna att bo i socknarna. 153 

Från Österfärnebo uppges att ”sockenlapp institutionen” avskaffades år 1839. 

Industriproduktionens tillväxt gjorde även att förfrågan efter samiskt hantverk 

minskade, även om korghantverket blev kvar lite längre. Efterfrågan på pälsar 

försvann under 1800-talet.  154 I Valbo framställdes korgar långt in på 1900-talet, 

av sockensamesonen Nils Wahlman. De var omtalade för sin goda kvalitet.155 

Svanberg nämner även att Nils fortsatte med det traditionella 

sockensamesyrket. Han kastrerade katter och ägnade sig åt korgtillverkning.156 

Samerna fick ta alla möjliga jobb när deras yrkeskunskaper allt mindre 

efterfrågades, till exempel under senare delen av 1800-talet så arbetade samer 

som soldater, drängar och pigor hos bönder, samt skräddare.157 Den 

obligatoriska skolgången gjorde också att assimileringen av sockensamerna 

påskyndades.  

Sockensamerna stod så småningom inför ett politiskt och ekonomiskt underläge 

och relationen var inte längre lika ömsesidig mellan bönderna och 

sockensamerna. Bönderna hade nu kontrollen över deras produktion och de 

hade även inflytande och kontroll över att fördela resurserna. Bönderna utförde 

det politiska beslutsfattandet på lokalnivå, menar Svanberg. De kunde få gehör 

hos makthavare och politiker. Sockensamerna hade ingen möjlighet att göra 

motstånd, de saknade resurser. Det enda dem kunde göra var att skrämmas 

genom att använda sig av sitt rykte, som sa att de var trollkunniga. 

Uppteckningsarkiven är fulla med sägner om samernas trollkunnighet menar 

Svanberg. De använde bland annat sin förmodade trollkunnighet i samband 

med tiggeri. De tvingades tigga när de inte hade någon annan 

försörjningsmöjlighet.158
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Det finns flera orsaker till att sockensamerna försvann. De dog inte ut, utan 

assimilerades av allmogen och försvann på det sättet.159 Kommunikationsnätet 

utvecklades i hela Sverige och en konsumtionskultur bildades vars grund lades 

av industrialismen. En moderniseringsprocess av samhället hade startat som 

gjorde att en ökad användning av varor från industrin tog över samernas 

tidigare roll som främsta producenter. Människorna förändrades även, individen 

betonades mer än familjen och hushållet, vilket bidrog till nya livsstilar. 

Sockensamerna anammade kontinuerligt flera drag, men deras ursprungskultur 

ersattes inte. Beteckningen ”Lapp” försvann ur kyrkoböckerna vid sekelskiftet. 

Under slutet av 1800-talet var blandäktenskap allt vanligare. 160 

 

4. De trollkunniga sockensamerna 

 

Sägner eller tro på det övernaturliga kan bero på dålig utbildning eller 

okunnighet förr i tiden. Samtidigt fungerade berättelserna som underhållning, 

dåtidens tv. Präster ogillade trolldom och mysiska övernaturliga fenomen då de 

var i konkurrens till den kristna tron. Det kan vara bra att tänka på att alla 

människor inte trodde på det övernaturliga förr i tiden, utan det var individuellt, 

precis som idag. 161 Från Älvdalen skrevs det till kungen år 1640; ”Att några 

finnes av lapparna där i landsändan vanka, som hota och undsäga enfaldrigt 

folk med trolldom och fri täring.”162 

I samband med berättelser om troll nämns några trollkunniga samer. Trollen 

bodde i bergen och vägarna dit till sina berg ville trollen ha i fred. Människor fick 

alltså inte bygga där trollens vägar gick. Till exempel i Österfärnebo där de 

anlagt en ladugård, blev de tvungna att flytta den då korna inte mjölkade. Då 

tog man dit en samegumma enligt Sterner: ”Lappan (lapparna) var mycke 

trollkunniga å i var socken fanns ä (det) en lapp på den tin. Färnebolappen 

bodd i Norrsocken (den norra delen av Österfärnebo). Gumman sa till dom att 

flytta lagårn för án låg i färdvägen för trollfäna. Dä gjord dom å sen var ä bra 

där.” 163                                                                                

Denna berättelse berättar också om en trollkunnig samegumma, menar Sterner: 
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En lappgumma kom till ett ställe i Österfärnebo där en ko var sjuk. Hon tittade på 

kon och sa, att hon var modstulen. DÅ bakade de tre kakor och gräddade i 

fyrugnen. Hon gav kon de tre och läste en ramsa för varje kaka hon gav kon. Kon 

vart bra. Det var inte bra att gå ut på vägen med mjölken. Man skulle i så fall föra 

krukan över elden först och då kunde man skydda korna mot förgöring. Salt i 

mjölken kunde också skydda. 
164

 

 

En annan sägen berättar att man kunde ha nytta av trollkunniga samer, som 

ansågs vara skickliga trollkarlar. Den här sägnen påminner om råttfångaren från 

Hameln. Sterner tar åter igen upp ett exempel från Österfärnebo:  

 

I en kvarn i Österfärnebo fanns mycket råttor. En kväll kom en lapp till huset där 

och bad att få husrum. Han fick det på det villkoret, att han skaffade bort råttorna. 

Nästan morgon visslade han i en pipa. Genast kom råttorna fram ur alla skrymslen 

och följde efter lappen, då han gav sig av. Han gick mot Dalälven och när han kom 

till bron visslade han en annan ton i sin pipa och råttorna sprang då ner i älven och 

drunknade. 
165

  

 

Sterner nämner även att lappar och finnar var de som ansågs speciellt skickliga 

trollkarlar och de kunde orsaka negativa skador som ryggskott, eller annan 

smärta. 166 Vid allmänt landsting i Hudiksvall år 1665 var man besvärad över att 

samer tiggde och hotade med trolldom. Man ville driva bort samerna och man 

ville inte att de bosatte sig, så man förbjöd befolkningen att ha samer boende 

hemma hos sig. 167 Samerna kunde bli efterlysta eller efterspanade i länet och 

de tycks ofta ha flytt till lappmarken eller plötsligt ”gått upp i rök” då de blivit 

specifikt efterfrågade. 168     

 

5. Spår av samer i Slottsfängelset - Fängelsemuseet 

 

När man besöker fängelsemuseet får det en helt annan innebörd och ”tyngd” . 

Jag upplevde en helt ny känsla för människorna som en gång har varit där och 

miljön. Jag fick en helt annan insyn i vår historia som skildras genom fängelset 

och hur det såg ut på den tiden. Det är lite som att träda in i en annan 

verklighet. Min upplevelse av det moderna fängelset skiljer sig ganska mycket 
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från den äldre delen av museet. Först när jag gick in på 1700-talet så blev jag 

riktigt berörd och fick starka känslor. Upplevelsen var psykiskt jobbig, att tänka 

på att de suttit där inne och hur illa de haft det. Det måste varit oerhört tufft, 

speciellt för samer som suttit där. Samerna var ju vana att leva fritt ute i 

naturen, så dem var oftast inte bekanta med att vistas inomhus på samma sätt 

som allmogen. Det måste ha varit en svår upplevelse att sitta instängd, deras 

frihet försvann och deras föreställningsvärld måste ha ifrågasatts. Jag har valt 

att ta med ett fotografi för att illustrera hur det kunde se ut i fängelset.  (I detta rum 

satt alltså fångarna.) (se bilden) 

 

(Bilden publicerad med tillåtelse från fängelsemuseet i Gävle) 
169

 

 

Fängelsemuseet i Gävle är uppdelat och finns i två olika hus. Det nya 

cellfängelse är från tidsperioden 1840-talet då en reform ägde rum och man 

införde isolering och satsade mer på övervakning, kontroll och disciplin samt 

mer frihetsberövande straff än offentligt verkställda sådana. Man övergick efter 

som från att ha haft ”förvarat” fångarna i ett gemensamt utrymme, till att ha dem 

i egna celler.  170 
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Den äldre visningen finns i slottshäktet, i byggnadens ursprungliga källarester. 

År 1583 började Johan III att bygga Gävle slott, ett stort kyrkslott. Det blev 

färdigt år 1597. Det rustades under 1650-60 talet och landshövdingen kom att 

bo där.  Men det brann år 1727. 171 Av fängelsemuseet guide så fick jag höra att 

branden troligen börjat genom att någon hängde tvätt. Slottet stod övergivet tills 

år 1741 då det blev åter landshövdingens hus, det blev klart år 1754.172  I 

slottshäktet får man se hur fångarna satt på 1700-talet, brottslingar från en 

annan tidsperiod. Det är svårt att föreställa sig hur det kunde vara att sitta där, 

men ändå väcker lokalerna starka känslor när man går in. Arresterna är låga i 

tak . Jag slog faktiskt i huvudet en gång och ändå är jag medellång. Rummen 

tycks varit ganska mörka, väggarna är otroligt tjocka och påminner om tegel, 

stora stenar. De fängslade fick ingen mat serverad, om de inte hade råd att 

betala den själva förstås, eller möjligen vatten och bröd. Det måste varit en 

fruktansvärd upplevelse att suttit inspärrad där med andra brottslingar. På den 

tiden sattes nämligen alla i samma rum, de blandade alla typer av brottslinga, 

oavsett straff. En jungfru som stulit äpplen på torget skulle till exempel ha 

kunnat hamna bredvid en våldtäktsman i detta rum. Latrinen kallades det där 

man hade avföringen. I rummet fick alla gå på en gemensam potta. När jag 

besökte fängelsemuseet berättade museets guide att det luktade så illa att inte 

ens präster med flera, ville besöka fångarna frivilligt. Det var nog inte bara 

avföringen som luktade, utan svett och sjukdomar. 173 

I arkivmaterialet försökte jag spåra några samer som ska ha funnits i fängelset 

på slottet. Tyvärr visade det sig att det inte finns bevarat material. De jag främst 

letade efter satt i arresten år 1729. Jag hade även en uppgift från år 1750 som 

tyvärr inte gick att spåra. Men däremot så hittade vi uppgifter om samer från år 

1757 efter en källa jag tidigare nämnt. Det rör sockensamerna som förts från 

Torsåker och Ovansjö till slottshäktet i Gävle. Jag studerade materialet lite 

närmare och hittade ytterligare några sidor som nämnde samer samma årtal. 

Det är dock möjligt att det går att spåra de andra samerna via domstolsprotokoll 

och arbeta vidare därifrån. Arkivet är väldigt svårläst och inte ens de kunniga 

som befanns sig där den dagen jag avlagde visit, kunde uttyda allt som stod. 

Jag tycker dock det är fascinerande bara att det finns uppgifter bevarade om 

samer som suttit i fängelset och att det säkert går att studera detta närmare. 
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Däremot så har vi kunnat uttyda en liten del av materialet. År 1757 ankom 

Lappdrängen Karl, eller Lars, Bendriksson, (Bennediktsson, Bendricksen) från 

(Vanja). Han hade begått stöld i Erin.  (ev. mer material)Martin Thundberg var 

fångvaktare. I januari avförs han till Ångermanland ca, 31 år efter branden.  

I fängelset är det de två ursprungliga underjordiska källhålorna som är 

bevarade. Där fick de som vägrade erkänna sina brott sitta, samt de som inte 

kunde betala sina böter. Tittar man ner i källarluckan ser man en docka av Erik 

Andersson från Hedesunda som satt där. (Bilden visar den underjordiska källarhålan.) 

 

(Bilden publicerad med tillåtelse från fängelsemuseet i Gävle)
174

 

 

5.1 Trähästen 

 

På 1700-talet, så skulle straffen verkställas offentligt, för att avskräcka 

människor från att begå brott. Man kunde få hårda straff för små brott. Ofta 

använde man både skam och kroppsstraff, man ville vanära personen för att 

den inte skulle begå brott igen. Desto värre brott den dömde begått, desto 

hårdare straff fick brottslingen. Ibland högg man av en hand, eller styckade 
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kroppen. Det fanns olika sorters tortyrredskap, avrättningsredskap och 

straffsätt. 175 Enligt fängelsemuseets sajt, så nämns det att ”Ett lindrigare straff, 

var att dömas till att rida trähästen. Den stod uppställd på torget, och där fick du 

sitta i några timmar till allmän beskådan. Förutom att vara bakbunden, kunde 

det hängas vikter i benen för att pinan skulle förstärkas.”176
 På fängelsemuseets 

hemsida finns en bild på denna häst. Hästen kallades även trämärren eller 

bocken. ”Det var en hästliknande hög träbock på vars spetshuggna rygg 

delinkventen placerades för några timmars alltmer plågsam vistelse.”177 enligt 

Wolke. Jag tyckte detta straff var intressant att omnämna, då man använde en 

just en häst. Hästen tycks fyllt många funktioner under 1700-talet. Den var inte 

bara ett arbetsmedel och ett arbete för hästslaktare, utan även en sorts 

”skambock”, där man fick sitta och bli förnedrad och pinas för sina brott. En 

intressant tanke slog mig, men den går troligen inte att belägga. Möjligen 

kanske man ansåg yrket hästslaktare skamligt genom att man förknippade det 

med detta straff. ”Strafformen var främst avsedd för åkaredrängar och andra 

som gjort sig skyldiga till djurplågeri.”178 nämner Wolke. Kanske ansåg man 

samerna vara rent av djurplågare? Då dem tog an sig det skamliga yrket att 

slakta djur. I slutet av 1800-talets mitt avskaffades troligen trähästen då behovet 

av offentliga straff minskade i och med reformen. Enligt en artikel i populär 

historia så användes trähästen år 1676, nedanför Stockholmsslott, men 

flyttades sedan allt längre bort från centrum. 179  

 

5.2 Korgarbete  

 

I denna monter kan man se en rotkorg från 1700-talet som stått som prydnad 

på slottsfängelset och sägs vara tillverkad av en livstidsdömd fånge. 

 (Bilderna är publicerade med tillåtelse från fängelsemuseet i Gävle) 
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Korgen är tillverkad av 
björkrötter och sägs ha 
räddats av 
fängelsedirektören Aron 
Petterson som sålde korgen 
till en god vän, Carl Fredrik 
Årdal på 1860-talet. Korgen 
har sedan dess gått i Årdals 
släkt och köpts upp av 
museet. Korgen har ett 
starkt symbolvärde och har 
kanske blivit bevarad för att 
en speciell person tillverkat 
den. Forskare tror att Peter 
Schaefer kan ha tillverkat 
den. 1 Det intressanta tycker 
jag är att samer tillverkade 
liknande korgar och det är 
inte helt omöjligt att en same 
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dem och tjäna sitt leverne 
när de kom ut ur fängelset. 

 



 

50 
 

 

(Foto: Bertil Wreting © Nordiska museet. Bilden publicerad med tillåtelse från Nordiska 

museet. )182
 

Jämför till exempel denna korg från nordiska museets arkiv med den ovan från 

slottsfängelset. Jag tycker man kan skönja en hel del likheter. De är inte 

tillverkade i samma material, men tekniken tycks vara densamma. Denna bild är 

bara ett exempel för att visa på den samiska korgslöjden. Den kommer från ett 

hushåll och är tillverkad av samer genom rotbindning, i materialet ask. Korgen 

kom i museets ägor år 1878, det står tyvärr inget om tillverknings år.183 I 

Nordiska museet finns omkring 6000 objekt av de finaste samiska föremål som 

har inköpts eller skänkts till museet redan på 1870-talet. Det finns även 

fotografier och annat material. Upp till 3000 föremål går att se på internet. 184 
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6. I sockensamernas fotspår 

 

Här nedan finns två kartor som ungefärligt visar tre platser som anknyter till 
sockensamerna. På första kartan syns Lingbo och Ockelbo markerade, samt 
även skogsbyn Romsen. På den andra kartan har jag märkt ut Svartsjön och 
Lappåsen i förhållande till Romsen. 
 

185 

186 
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6.1 Svartsjön - En samisk begravningsplats? 

 

Jag hittade en uppgift om att Hälltjärns och Lappåssamerna ska ha haft en 

egen begravningsplats i skogen utanför Lingbo. Uppgiften baseras på en 

muntlig källa som finns nedskriven i boken På klövjestigar genom Ödmården.  

Begravningsplatsen ska ha legat intill en liten sjö som heter Svartsjön. Den 

ligger öster ut, utefter vägen till skogsbyn Romsen, på gränsen mellan Ockelbo 

och Hamrånge. 187 På fotografiet här nedan syns Svartsjön och det är en vacker 

plats.  

188 
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187
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188
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189 

 

6. 2 En glänta i skogen 

 

Vid sjöns nordvästra ände, inte långt från vägen fanns en öppning i skogen. Av 

lokalbefolkningen kallades platsen ”Lappkyrkogår’n” 190 Ordet lappkyrkogården 

behöver nödvändigtvis inte anknyta till en kyrkogård, utan kan vara en 

benämning på något som röde samerna, eller en plats som uppmärksammades 

i sammanhang med dem som annorlunda och mystisk. Kanske förknippades 

platsen med trolldom. Samerna använde nämligen en strategi, att framstå som 

trollkunniga. Denna strategi har använts världen över. Den fungerade utmärkt 
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för bönderna trodde på samernas trollkunnighet, och detta gav samerna ett 

visst skydd, men skapade samtidigt ett problem gentemot bönderna som 

ogillade detta och en viss osäkerhet. Traditionsarkiven är fulla med 

uppteckningar om samer som hotar med att hämnas med trolldom. 191 

Kanske kan gläntan på bilden ovan vara denna öppning man talade om. 

Skogen har ändrats genom tiderna. På platsen vid sjön finns idag flera 

kalhyggen där det en gång var tät skog. Markerna såg annorlunda ut för 400 år 

sedan och det är svårt att säga exakt vart öppningen kan ha varit. Dessutom så 

belägger inte källorna, att det ens har funnits en kyrkogård, då dessa är osäkra. 

Detta skulle ha varit väldigt ogillat av socknen, då man såg ner på samerna och 

allt som avvek från kristendomen. Om det funnits en kyrkogård så vore det 

märkligt att det accepterats av de omgivande socknarna. Men kanske undgick 

kyrkogården allmogens vetenskap på den tiden och kanske den varit relativt 

okänd tills nu, på senare tid. Eller så kanske man lyckades fördriva samerna 

från detta område och förgöra eventuella spår efter dem. Men det är bara 

spekulationer. Det man vet är att sockensamerna kunde som minoritet bryta 

mot de normer som majoritetsbefolkningen hade. Ett exempel är att de fick äta 

hästkött och anta yrket som hästslaktare. 192  Kanske förbisåg allmogen i vissa 

fall andra samiska traditioner, så länge de ägde rum långt utanför samhället och 

utan lokalbefolkningens eller kyrkans vetande. Kanske hade man så stort 

intresse och behov av att utbyta tjänster, samt få förnödenheter, att man valde 

att samarbeta och låta dem ha sitt vid sidan om. 

Samerna tycks ha haft en underställd roll, till den övriga befolkningen i 

samhället. Det förekommer dock bara ett fåtal uppgifter om att samer 

särbehandlats. Från Ångermanland i Jämtland omnämns vid ett par tillfällen att 

sockensamen skulle sitta längst bak i kyrkan. Sockensamerna fick heller inte 

sitta på vanliga bänkar utan det fanns en särskild ”Lappbänk” avsedd för samer. 

Svanberg menar dock att detta tycks vara ett undantag, och att samer vanligtvis 

inte fick sådana särbehandlingar. Rackarna är de vi vet ha blivit sämre 

behandlande, men sådana sociala inskränkningar saknas menar Svanberg om 

samerna. Vi vet att samernas sysslor föraktades, men inte lappen själv menar 

Svanberg, de utgjorde inget hot mot bönderna och de följde oftast lagarna193 
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En intressant uppgift finns av Tyrestam. Han nämner att man i Hedesunda 

kunde ge vissa personer öknamn. Detta gällde även sockenfolket, att man 

gjorde en åtskillnad emellan dem. De ”mindre betydande” sockenborna fick 

smeknamn som ”platten, kex-tuppen, melicken, sungar-pelle, gubben amlom.” 

Detta är bara några exempel och min åsikt är att detta troligen inträffade även 

för sockensamerna som ansågs tillhöra en längre stående del av befolkningen. 

Det gavs även namn beroende på vilket stånd man tillhörde, alltså mellan 

välbärgade människor och mer enkla människor så kunde man skilja dem åt 

mellan smeknamn. Nedsättande namn användes alltså. Barn till handelsmän, 

länsman eller stinsen fick heta ”gossar” medan till exempel drängar fick heta 

torparbarn. ”Dessa graderingar skedde så småningom av gammal vana och 

orsakade andligt lidande som satte djupa spår hos dem som fick bära namnen” 

menar Thyrestam. 194 

Platsen där svartsjön ligger är en bra bit från Lingbo socken. Det är närmare 

bestämt nästan två kilometer till skogsbyn Romsen från svartsjön och 12-13 km 

till närmaste byn Lingbo om man följer de nutida vägarna. Jag har utgått från 

kartor hos Eniro när jag hämtat dessa uppgifter om avstånd. Fattig befolkning 

blev oftast tvingad att bo långt utanför socknen, då man inte ville ha med dem 

att göra. Lika var det troligen med samerna. Samerna kunde få ta del av 

fattigkassan om det behövdes, men bara om de var mantalsskrivna. 195 

 Samerna spenderade stor del av sin tid i skogen till att samla material och att 

hitta föda genom jakt. Om det funnits samer boende omkring svartsjön så hade 

de långt att ta sig till närmsta kyrka. Vägarna på den tiden var troligen inte 

desamma som idag.196  
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6. 3 Lappåsen 

 

197 

På det här fotot syns Lappåsen. Lappåsen är belägen högt upp på en ås mitt 

ute i skogen, ungefär 3,5 km från skogsbyn Romsen. Man kan se bergen 

skymta vid horisonten. Det finns flera ortnamn i närheten som anknyter till 

samerna genom beteckningen ”Lapp”. Till exempel ”Lapptjärn” och ”Lappkojm”.  

 

7. Analys 

 

Sockensamernas har en lång historia i mellersta Sverige och ett stort 

utbredningsområde. I de flesta socknarna i länet finns spår kvar efter dem. 

Forskare som till exempel Svanberg, har kommit fram till att sockensamerna har 

en egen historia och härstammar från släkter som kontinuerligt uppehålligt sig i 

mellersta Sverige sedan början av 1600-talet, till långt in på 1800-talet. Källor 

kan inte belägga att samerna varit bofasta i detta område längre tillbaka än 

1600-talet, men detta verkar mycket möjligt. Flera källor, bland annat Samuel 

Rheen, Lundius och Olaus visar att så kallade ”strykar” eller tiggarlappar 
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övergav lappmarkerna i större grupper under 1600-talet och drog neråt, kanske 

mot mellersta Sverige. Om sockensamerna verkligen härstammar från dessa 

emigranter kan inte källmaterialet besvara enligt Svanberg, men 

landstingsprotokoll från 1600-talet nämner också att samer från norr kom till 

socknarna. Jag anser det möjligt att både Svanbergs argument, (om ett 

samefolk som kontinuerligt uppehållit sig i mellersta Sverige) och källor som 

Samuel Rheen, Lundius och Olaus,( som nämner att fjällsamer vandrat ner och 

bosatt sig i samma område), är rimliga. Fjällsamer kan ha flyttat neråt i Sverige, 

men jag tvivlar på att sockensamerna skulle bestå enbart av dessa nedflyttade 

fjällsamer. Jag tror på svanbergs teori om att de kontinuerligt uppehållit sig i 

mellersta Sverige. Förr i tiden fanns det enbart en liten offentlig kontroll av 

samerna och detta berodde till stor del på det stora geografiska avståndet 

mellan samerna och samhället, samt de dåliga kommunikationerna däremellan. 

Detta var en av orsakerna bakom den stora okunskapen om samerna, som 

bidrog till att man trodde att de hörde hemma uppe bland fjällsamerna. Redan 

under 1600-talet försökte myndigheterna få sockensamerna att flytta ”tillbaka” 

norr över. Myndigheterna utgick från att samerna var just tiggarlappar från norr 

och de ville till varje pris få sockensamerna att flytta norr över. De kämpade 

med att genomföra detta med upprepade förordningar och det förekom straff 

om samerna inte lydde när dessa förordningar, eller andra krav som bedrevs. 

Straffen varierade från böter, till spöstraff, stockstraff, fängelsestraff och 

dödstraff. På fängelsemuseet i Gävle så finns det bevarade uppgifter på att det 

suttit samer där. Sockensamerna blev dock kvar i Mellansverige och hade 

troligen bott där långt tidigare än folket hade vetskap om under den 

tidsperioden. 

 

Sockensamerna var en liten befolkningsgrupp som från början var nomader och 

försörjde sig som samlare och jägare. Senare sysselsatte de sig bland annat 

som hästslaktare och avlivare av andra djur, samt till exempel kastrering. Att 

sockensamerna skulle ta hand om hästarna finns det uppgifter på redan från 

1700-talet. Många sockensamer var även kända rovdjursjägare. De försörjde 

sig även genom att göra hantverk och sälja olika redskap, bland annat korgar. 

Det förekom att sockensamerna hade renar och de som bedrev renskötsel i 

södra Sverige var rörliga och vandrade omkring i små enheter på 3-4 hushåll, 

med små renhjordar. Sockensamerna levde av det som fanns i naturen och av 
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detta gjorde dem föremål. Till exempel använde de bark, rötter och vilda växter 

samt skinn. Allt man kunde tänkas behöva fanns i skogen. Bränsle och 

byggnadsmaterial, material till redskap och bostäder. Sockensamernas 

förhållande till allmogen var bra, då bönderna uppskattade samerna för deras 

olika yrkesskickligheter och de fyllde även en viktig funktion då de utförde 

sysslor som ansåg för tabubelagda, som hästslakten. Det ansågs hedniskt att 

äta hästkött i Sverige förr i tiden, så när samerna gjorde det gav det upphov till 

bland annat ett flertal sägner, där samer förvandlades till varulvar som rev 

boskap om natten.   

Sockensamernas försörjningsmöjligheter som hästslaktare förlorades, när de 

inte längde fyllde någon viktig funktion i samhället. Det blev utkonkurrerade av 

modernare metoder, som slakterier. Industriproduktionens tillväxt gjorde även 

att förfrågan efter samiskt hantverk minskade. Sockensamerna stod så 

småningom inför ett politiskt och ekonomiskt underläge och relationen var inte 

längre lika ömsesidig mellan bönderna och sockensamerna som den varit 

tidigare. Bönderna hade nu kontrollen över deras produktion och de hade även 

inflytande och kontroll över att fördela resurserna. Det enda sockensamerna 

kunde göra var att skrämmas genom att använda sig av sitt rykte, som sa att de 

var trollkunniga. Det finns många berättelser om då samerna hotat med att 

använda trolldom mot lokalbefolkningen, i flera socknar i länet. Samtidigt finns 

det även berättelser som faktiskt skildrar samerna ur ett mer positivt synsätt, då 

kunniga samer efterfrågades till exempel när djur var sjuka, eller då man trodde 

något var förhäxat, så kunde samerna lyfta förbannelsen genom goda råd eller 

på andra sätt.   

 

Sockensamerna ansåg att hästslakten vara något ganska naturligt och hade 

inga problem med att åta sig yrket som hästslaktare. Traditionellt köpte 

sockensamerna upp hästar och använde dem som föda. Hästens roll har haft 

en stor betydelse för sockensamerna i deras försörjning som yrket 

”sockenlapp”. Hästen som ett djur, var i vardagslivet respekterad av 

sockensamerna och man visade den vördnad. Hästen användes även i deras 

rituella liv. Samtidigt förknippades hästen med offer till den samiska guden 

Ruto. Rutos häst ska ha varit en död häst, som Ruto själv red omkring på. Om 

man grävde hans häst så förhindrades Ruto att rida till Rutaimo, (underjorden) 

med den sjuke eller sjukdomen. Ränk tar upp flera exempel på likheter i andra 
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kulturer, med den samiska guden Ruto och andra gudar vilka tillägnas genom 

hästoffer. Han menar att hästens religiösa roll kan ha expanderat från öster och 

han tar även upp något väldigt intressant. Djuren som brukar blir helgade 

genom att de användes som offer till gudarna, blir samtidigt föremål för 

överförandet av sjukdomen. Djurens anseende sänks, genom att de blir 

”permanenta bärare” av sjukdomen och betraktas rent av som orena djur. 

Samtidigt som hästen var ett djur som visades stor vördnad och respekt, samt 

användes i samernas rituella liv, kanske den sedan långt tillbaka förknippades 

som ett orent djur, eller som ett djur vilket var förknippat med överförandet av 

sjukdomar. Så att andra gudar inte ärades med hästoffer, kanske har en logisk 

förklaring. Kanske förknippades hästen med sjukdomar och på såsätt enbart 

som ett offer till den samiska guden Ruto. Hästen fanns från början inte i den 

samiska kulturen, men tycks ha varit närvarande. Det kan ha funnits en 

ekonomisk grund att offra hästar enligt Mebius. Det finns en teori som menar att 

det var billigare än att offra rådjur.  

Det fornordiska synsättet på hästen och hästslakten har flera likheter med det 

samiska. Hästen var älskad både som levande och som offer, liksom den var 

hos sockensamerna. I den gamla asatron var hästen helig och stod i förbund 

med gudarna. Hästen tycks haft en liknande innebörd hos samerna då den 

offrades specifikt till Ruto. I det fornordiska samhället, åts hästkött bland annat 

vid religiösa högtider som senare kom att betraktas som en hednisk sedvänja. 

Ätandet av hästkött hos samerna skiljer sig åt, då det inte tycks ha varit 

förknippat med religiösa högtider. Hästen användes även i vardagslivet i det 

fornordiska samhället och var även en symbol för makt och fruktbarhet. Det 

finns tecken som pekar på att hästköttet hade ett symbolvärde och användes 

vid just hemliga offer. De kristna missionärerna var måna om att utrota offrandet 

och ätandet av hästkött. Detta kan vittna om hur betydelsefullt hästköttet 

verkligen var i den fornordiska religionen, medans detta tycks sakna 

motsvarighet hos samerna. Hästar användes även vid gravläggningsritualen. då 

de placerades i graven tillsammans med den man eller kvinna, som skulle 

begravas.  

Enligt det dåvarande kristna synsättet på 1600-talet var hästen närmast helig 

och kristna bönder ville ogärna smutsa ner sina händer med något orent som 

att avliva hästar. Det fanns alltså fördomar mot hästslakten, vilket tycks ha 

saknats hos samerna. Det finns däremot inget som pekar på att det var tabu att 
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äta hästkött, utan detta tycks alltså ha tillkommit senare när kristendomen 

nådde Nordeuropa. Industrialiseringen och urbaniseringen medförde bland 

annat nya värderingar och en stark avsky mot hästkött. Jag tycker det är 

intressant att ett sådant tabu mot hästslakten, samt att äta hästkött har 

utvecklats i den kristna livsstilen, när detta inte ens omnämns i .  

Enligt min frågeställning och det material som finns tillgängligt så är det svårt att 

säga hur nära sanningen det går att komma i mitt arbete. För att förklara 

sockensamernas underordnade ställning som hästslaktare, så finns det många 

faktorer att se till. Ur ett religionshistoriskt perspektiv, så finns det tyvärr inte så 

mycket material bevarat efter sockensamernas religiösa utövande, förutom till 

exempel noteringar om trolldom, men desto mera finns det bevarat om deras 

livsstil och levnadsätt.  

8. Sammanfattning 

 

Traditioner och berättelser lever idag kvar om sockensamerna. Sockensamerna 

har en egen historia i mellersta Sverige. I de flesta socknarna i länet finns det 

spår kvar efter dem. Det förekommer till exempel lämningar från där de bodde, 

bevarande föremål samt ortnamn som återger ett samiskt ursprung. Dessutom 

har de satt spår i texter och till exempel domstolsförhandlingar. Sockensamerna 

var en liten befolkningsgrupp som hade en vidsträckt utbredning i mellersta 

Sverige, från 1600-talet till långt in på 1800-talet. Sockensamerna och 

fjällsamerna distanserades till varandra och gränser skapades mellan dem, 

även om de rörde sig i varandras miljöer emellanåt. De levde av det som fanns i 

naturen och skogen försåg dem med råvaror. Kyrkan blev allt mer oroad av att 

sockensamerna ständigt flyttade omkring, de skulle därför jagas bort från 

socknen och återvända tills sin hemtrakt (vilket i själva verket var där de redan 

befann sig då, i mellersta Sverige), där fanns deras hem och inte uppe i 

lapparken som man då trodde. Det förekom straff om de inte lydde. 

Sockensamerna levde dock inte ett sämre liv än andra på den tiden.  

Myndigheterna ville till varje pris få sockensamerna att flytta norr över och 

kämpade med att genomföra detta med upprepade förordningar. På 

fängelsemuseet i Gävle så finns det bevarade uppgifter på att det suttit samer 

där. Kyrkans makt växte, under 1600-talet blev staten och kyrkan ett. Under 

1600-talet konfronterades samerna på allvar av kyrkan, den svenska 
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myndigheten ville isolera samerna från den övriga befolkningen och samerna 

trängdes allt mer undan från sina marker till de mest otillgängliga delarna av 

landet när bonden hade sin framfart.  

Efterfrågan på sockensamerna och deras yrke minskade under slutet av 1800-

talet, då industrialiseringen och urbaniseringen medförde nya värderingar och 

en stark avsky mot hästkött. Att sockensamerna skulle ta hand om hästarna 

finns det uppgifter på, redan från 1700-talet . Det framgår tydligt att hästen hade 

en stor betydelse i det förkristna fornordiska samhället, men även det samiska. 

Hästen hade en särställning som offerdjur vid offerritualer samt även vid 

fruktbarhetsritualer. Enligt kristen sed var det förbjudet och en styggelse att äta 

hästkött. Hästen var ett djur som ansågs stå närmare människan än något 

annat tamt djur. Samerna hade däremot traditionellt köpt upp hästar och använt 

dem som föda. Hästen har även används i samernas rituella liv, som bland 

annat ett offerdjur till den samiska guden Ruto. Samerna och bönderna 

utvecklade ett ömsesidigt förhållande, de blev beroende av varandra. För sitt 

yrkesutövande som hästslaktare och olika hantverkskunskaper fick samerna 

betalt, mat och varor i utbyte och tjänade sitt leverne. Sockensamerna dog inte 

ut på grund utav industrialismen, men de assimilerades av allmogen och 

försvann på det sättet in i deras samhälle. Allmogen tillät sockensamerna att bo 

kvar i socknarna om de besökte kyrkan regelbundet. Trots detta fotsatte många 

att flytta omkring tills slutet på 1600-talet, vilket kyrkan oroade sig över. 

Tvångsförvisningarna väckte inte bara protester från sockensamerna utan även 

från bönderna som blivit beroende av samernas tjänster. Trots alla försök att 

förflytta sockensamerna, så kom de alltid tillbaka i slutändan. Försöken att 

integrera dem i samhället gick bra och många av dem fotsatte med sitt hantverk 

så långt som in på 1900-talet och hittade nya sätt att använda sina 

yrkeskunskaper på. Mycket av sockensamernas liv och livsstil har försvunnit 

idag, men det finns fortfarande spår kvar att skönja. Framtida forskare har 

många olika platser att studera och arkivmaterial att utforska djupare. 
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