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Illustrasjonen på forsiden viser en samisk boplass på øya Gielda 

(= Kildin) på nordkysten av Kola-halvøya, slik den er fremstilt i 

nederlenderen J.H. van Linshotens kartografiske verk fra 1594-95. 

Her sees bl.a. russiske skip og lodjer i havnen, samiske båter 

trukket opp på stranden, torvgammer, rein, tørrfisk - og handel 

med pelsverk mellom samene og en russisk (karelsk ?) oppkjøper. 



Forord 

Høsten 1981 deltok )eg på et seminar arrangert av Historisk 
Klubb, Tromsø, med et foredrag om "Markedshandel på Nord
kalotten". - To år tidligere, mens )eg arbeidet med en foreløpig 
fremstilling av den gamle kystsamiske bosetningen i Sør-Troms på 
1500-tallet, hadde )eg fått følgende kritiske kommentar til noen 
av mine tolkninger av de kystsamiske skattelistene: Er det ikke 
rimelig å anta at det sølvet og de pengene som finnes oppført i 
1500-tallets skattelister over kystsamene, må være tilført dem i 
form av handel, og da i første rekke handel med pelsverk? Eller 
har de byttet fra seg andre produkter? 

I tilbakeblikk er det særlig disse to hendingene )eg kan peke på, 
som direkte utløsende for min interesse for handelssamkvemmets 
rolle i samisk kulturhistorie. - Etterhvert ble min interesse i 
sterkere grad penset inn på aspektene vedrørende handels
integras) onen på Nordkalotten, og særskilt på hvilken rolle den 
samiske befolkningen spilte for den formidlingen som fant sted 
mellom de handels-økonomiske interesse-sfærene som nas)onal
statene etterhvert delte Nordkalotten opp i. Det forekom meg mer 
og mer utilfredsstillende å studere samisk bosetning og levevis 
f)ord for f)ord, og region for region, - og hvor tilnærmingsmåten 
hele tiden førte til at man tok inn handels-forbindelsene som en 
"ekstern" faktor, som den samiske befolkningen bare måtte 
"tilpasse seg". I siste instans måtte dette føre til at man 
forutsatte en slags opphavelig "isolert uskylds-tilstand", uten 
noen form for handelskontakt. G)ennomfører man dette konsekvent, 
risikerer man å miste av syne at det også var den samiske 
befolkning som - g)ennom sin samhandling med nabo-folkeslagene -
i stor utstrekning strukturerte og vedlikeholdt det handels
sambandet som fantes "internt" på Nordkalotten. 

Ett utgangspunkt for det foreliggende arbeidet var derfor at )eg 
ville søke å se de samiske samfunns utnytting av handelen i sin 
livberginga-strategi som en medvirkende system-faktor, som har 
bidratt til å strukturere det overordnede, totale systemet som 
"handelen på Nordkalotten'' kan sies å utg)øre. - Ut fra en 
synsvinkel kan et slikt opplegg betraktes som et bidrag til en 
"positiv" samisk historie; i den forstand at en også skildrer og 
analyserer institus)oner og fenomener som er bygd opp, struk
turert og integrert g)ennom samisk samfunnsliv, og ikke bare 
interesserer seg for "undertrykkelses-aspektet" av samisk 
historie: Hvordan de omkringliggende folkeslag og statsmakter har 
undertrykt, utbyttet og diskriminert det samiske folk. - Om enn 
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resultatene av analysen likevel til slutt skulle bli at også 
slike etablerte former for handelssamkvem gikk til grunne som 
følge av koloniseringa- og suverenitets-bestrebelser fra 
nas)onalstatene, og nabo-folkenes uforstand overfor samiske 
strukturer, så rokker ikke dette ved utgangspunktet. - Likevel 
har spørsmålet om sambandet mellom karakteren av handelssamkvem
met og de "interne" tilpasningsformer som de samiske samfunn slår 
inn på, også blitt sentralt. Men heller ikke når det g)elder å 
undersøke handels-strukturenes innflytelse på tilpasningsformene 
innenfor de samiske samfunn, synes en A komme utenom en helhetlig 
tilnærming, som tar hensyn til den utstrakte regionale varias)on 
på Nordkalotten. 

Siden arbeidet med dette materialet har pågått i mer enn ti år, 
kan det knapt unngås at de teoretiske synspunkter og innfalls
vinkler )eg har gått til stoffet med, har kommet til å endre seg, 
og tildels svinge frem og tilbake g)ennom arbeidets gang. Utkast 
til deler av fremstillingen har også vært fremlagt tidligere. Ved 
den endelige g)ennomarbeidingen og redigeringen har Jeg søkt å sy 
dette sammen, og i størst mulig grad søkt å g)ennomføre en 
konsekvent, enhetlig tilnærmingsmåte. Det ville likevel være 
håpløst å anta at alle slike tilfeller av inkongruens og 
inkonsekvens er blitt luket ut. 

I begrenset utstrekning g)elder noe av det samme for skrivemåten 
av samiske stedsnavn, hvor )eg kan ha vaklet mellom ulike former 
under den tid arbeidet har pågått. Særlig kan dette gJelde 
skrivemåten for en del stedsnavn fra østsamisk område, hvor det 
kan herske tvil om en skal prøve å gJennomføre en forsiktig 
"normalisering" til nåværende nord-samisk rettskrivning av 
navneelementer som en mener å gJenkJenne, eller om en skal søke å 
tillempe et slags forsøk på fonetisk g)engivelse. På dette felt 
er det også særskilt lett å bli influert av tidligere kultur
historiske forskere. I sluttfasen har Jeg søkt å løse dette ved å 
følge skrivemåten i tre kilder: kursbøkene for Såmås, Nils 
Jernslettens kompendium: Dåvvisåmi suopmanat CSåmegiela ossodat, 
ISL, Romssa Universitehta> og Pekka Sammallahtis nylig utgitte 
Såmi-suoma såtnegirJi <OhceJohka 1989>. Imidlertid er det også 
her tvilsomt om Jeg har klart å luke ut alle inkonsistenser. I 
noen grad støter en på tilsvarende problem når det gJelder eldre 
siida-navn, som nå bare finnes bevart 1 eldre skriftlige former, 
ofte tillempet nabofolkenes skriftspråk. 

I tillegg til Universitetet i Tromsø, hvor Jeg har hatt arbeids
plass under størstedelen av arbeidet med avhandlingen, vil Jeg 
rette en særskilt takk til sekretariatet til Davviriikaid 
Såmirådai som stilte arbeidsplass til disposisJon for meg under 
et lengre opphold i OhceJohka i 1989. Utover opphold i et samisk 
kJerneområde fikk Jeg her bl.a. anledning til ro og fordyping 
omkring ulike teoretiske tilnærmingsmåter til studiet av 
handelssamkvem. 

Deler av manuskriptet er gJennom årene blitt renskrevet både på 
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maskin og etterhvert for elektronisk tekstbehandling av !se 
Johansen, Sylvia Steffensen og Bertha Johansen ved Institutt for 
samfunnsvitenskap, og Karin Lundberg, Trude Sørensen og Astrid 
Dreyer ved Tromsø Museum. Figurene og kartene er rentegnet av 
Olga Kvalheim og May Sylvi Reiersen ved Tegnesalen, Tromsø 
Museum. Alle disse skylder Jeg stor takk. 

En takk også til Narve BJørgo og Yngvar Løchen, som i ulike faser 
av arbeidet har gitt meg råd på et grunnleggende plan. Mest 
skylder Jeg imidlertid å takke Dikka Storm, som i egenskap av 
fagkollega har fått seg forelagt utallige opplysninger og 
resonnementer om handelen på Nordkalotten, og som hele tiden har 
bidratt med verdifulle kommentarer, kritikk og innvendinger. Den 
obligate bemerkning om at feil og svake sider ved arbeidet 
likevel står for forfatterens ansvar, gJelder selvfølgelig her 
også. - Til slutt vil Jeg særlig takke Margrethe for inspirasJon 
og påminning om at det finnes en verden utenfor skattelistene og 
PC'en. 

Tromsø, mai 1990. 

Lars Ivar Hansen 
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Siida-områder på Nordkalotten. Etter Hultblad 1968, Nickul 1970, Tegengren 1952 og Vorren 1978 og 1980. 
Inndelingen i siida-områder er ikke fullstendig. Der siida-grensene ennå ikke er klarlagt gjennom 
forskningen, er de utelatt. - Vinterboplasser med sikker lokalisering angitt med runde svarte symboler. 





Kapittel 1. 
Handelssamkvemmet som f orskningsstema. 

1.1. Siktemål med undersøkelsen. 

Siktemålet med denne undersøkelsen er å gjennomføre en særskilt 
drøfting av sambandet mellom handelssamkvemmet på Nordkalotten og 
de sosiale, økonomiske og økologiske tilpasnings-strategier og 
-taktikker1 som ble anvendt av de lokale samiske samfunns
enhetene (siidaer). Empirisk er drøftingen avgrenset til perioden 
ca. 1550 - ca. 1700. 

Den grunnleggende foranledning for å ta opp en slik undersøkelse, 
er den store variasjon de ulike samiske siidaer og større 
regioner oppviser i dette tidsrommet, både når det gjelder 
kulturell tilpasning, sosial struktur og sosiale relasjoner. 
Denne variasjonen har både et synkront og diakront aspekt: De 
samiske lokalsamfunn varierer ikke bare innenfor ett og samme 
tids-snitt, men overgangen til "nye", spesialiserte næringsveier 
og nye sosiale relasjoner, skjer også i svært ulik takt og til 
ulikt tidspunkt i de forskjellige regioner innenfor S~pmi 
(Sameland). Det er altså stor grad av variasjon når det gjelder 
hvor lenge de produksjonsmåtene som på 1500-tallet var tradi
sjonelle og etablerte innenfor de samiske samfunn, står ved lag. 

Forskningshistorisk sett har de spørsmål som dette reiser, i 
første rekke vært diskutert på grunnlag av en generell differen
siering av samiske kulturformer, med utgangspunkt i et jakt/
fangst-samfunn, som en har ment å kunne påvise over store deler 
av Sameland. Analytisk og prinsippielt betraktet, later det til å 
være 3-4 hovedperspektiver når det gjelder å forklare de 
grunnleggende omdannings-prosesser som de fleste samiske samfunn 
gjennomgikk i perioden: 

a) Diffusjons-prosesser, hvor de samiske kulturformer antas 

1 I tråd med vanlig innarbeidet språkbruk bruker jeg her 
innledningsvis termer som "økologisk og økonomisk tilpasning", 
"tilpasningsformer" osv., som hjelpemidler i en foreløpig 
avgrensning av temaet. Seinere vil jeg introdusere på en mer 
utførlig måte begrepet 'produksjonsmåte', som etter min mening 
gir et mer presist uttrykk for noe av det jeg er ute etter å 
belyse: den komplekse enheten, men samtidig varierte samspillet 
mellom rene subsistens-aktiviteter på den ene siden, og de 
sosiale relasjonene på den annen. Dette blir imidlertid tatt opp 
til detaljert drøfting i kapittel 2 nedenfor. 
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påvirket av ikke-samiske, bl.a. gjennom akkulturasjon, 

b) Ytre årsaker, hvor aktiviteter og tiltak fra omkring
liggende folk, stater og kulturer trekkes inn som faktorer 
til forklaring av kulturelle og sosiale endringsprosesser i 
de samiske samfunn. - I denne sammenheng teller også 
ideologisk påvirkning. 

c) Indre faktorer for den sosiale og kulturelle endring, som 
f.eks. den demografiske utvikling innad i de samiske 
samfunn. 

Disse momentene er ikke å forstå som isolerte en-faktor-for
klaringer. De lar seg godt kombinere. I avsnitt 1.2. nedenfor vil 
jeg kort komme inn på hvordan en del av dem konkret er blitt 
kombinert og formulert gjennom mer helhetlige forklaringer i 
forskningslitteraturen. - Generelt må det antas at en gjennom en 
analyse av handelssamkvemmets rolle, - gjennomført systematisk og 
relativt ekstensivt over store deler av det samiske bosetnings
området, - må kunne vinne innsikter som ellers ikke har latt seg 
fange opp; enten fordi siktemålet har vært å behandle alle 
potensielle årsaker og generative faktorer på like fot, eller 
fordi avgrensningen av selve undersøkelses-enheten har hindret en 
eksponering av struktur-trekk, som best kan avleses i et bredere, 
mer ekstensivt perspektiv. 

Ut over dette må et fornyet studium av handels-aktiviteter i 
forhold til de lokale samiske samfunnenes produksjonsmåter antas 
å være interessant av følgende grunner: 

1) I forskningslitteraturen er handel blitt trukket frem 
som en viktig genererende faktor for overgangen (differensi
eringen) fra en jakt- og fangst-basert samfunnstype til 
andre, mer spesialiserte tilpasningsformer, basert på 
reindrift, husdyrhold, sjøfiske osv. - Det kan imidlertid 
være grunn til å sette spørsmålstegn ved den måten handels
kontakt generelt har vært fremstilt på, som en faktor med 
utelukkende negativ innvirkning på etablerte produksjons
måter (tilpasningsformer). - Er det teoretisk holdbart? -
Hvilke begreps-kjennetegn forutsetter man da eventuelt 
tillagt "jakt-/fangst-samfunnet"; enn si den differen
sierende overgangs-prosessen? 

2) I flere empiriske studier innenfor denne sentrale epoken 
i samisk kulturhistorie hevder forfatterne at de ved hjelp 
av det eldste kildematerialet er i stand til å kartlegge 
sentrale trekk ved dette samiske jakt- og fangst-samfunnet. 
Samtidig er nettopp dette eldste kildematerialet for en stor 
del blitt til som ledd i utvekslingen mellom samene og 
nabofolkene, og i konfrontasjonen med de statsapparatene som 
disse omkringliggende folkeslagene var i ferd med å utvikle, 
og som i økende tempo ekspanderte inn i og underla seg 
Sapmi. Dette synes å reise spørsmål vedrørende kronologi, -
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samt hvilken betydning samkvem utad generelt har hatt å si 
for de samiske samfunn. 

3) Blant forskere som har søkt å nærme seg dette problem
komplekset på en eksplisitt mer teoretisk måte, synes det å 
gjøre seg gjeldende en tendens til unilineære oppfatninger: 
De samfunnsmessige resultater som oppstår gjennom de 
omfattende endrings-prosessene på 1500-/1600-tallet 
betraktes i stor grad uniforme, og som sprunget ut av noe 
enhetlig. I verste fall kan en for "unilineær" tilnærming 
komme til å stenge for en bredt anlagt, åpen analyse av 
hvilke faktorer som var virksomme i løpet av prosessene. 

4) Problemkomplekset kan betraktes som et særlig, historisk 
tilfelle av det generelle temaet vedrørende utvekslingen og 
interaksjonen mellom jegere/sankere ("hunters/gatherers") på 
den ene siden, og jordbrukere på den annen. Hvordan nabofolk 
med slike ulike tilpasninger organiserer hopehavet seg i 
mellom, er en problemstilling som har fått stadig økende 
oppmerksomhet innenfor kultur-vitenskapelig forskning de 
seinere år. Ofte har imidlertid problemene blitt stilt i 
forhold til prosesser i forhistorien, hvor det empiriske 
data-tilfanget kan være av begrenset rekkevidde og tildels 
av særskilt karakter. - I så måte kan kanskje en analyse av 
handel og generelle utvekslings-forhold mellom de samiske 
samfunn og de omkringliggende samfunn og strukturer på 1500-
og 1600-tallet, etablere nye data og nye forskningsresul
tater, som kan bidra til økt teoretisk innsikt i slike 
utvekslings-prosesser. Hittil har det materialet som 
foreligger til belysning av samisk levevis og tilpasnings
form, i liten grad blitt utnyttet innenfor et slikt 
perspektiv. På den annen side må vi ha øynene åpne for at 
også dette materialet har klare begrensninger, i forhold til 
materiale fra enda seinere tid. 

Alt i alt synes det derfor å foreligge gode grunner for å 
fokusere på handel særskilt, og forsøke å rendyrke dens rolle som 
forklaringsvariabel i dette større perspektivet: I forhold til 
den økonomiske og - ikke minst - den sosiale dynamikken internt i 
de samiske lokalsamfunnene (siida'ene). Dette burde også kunne 
bidra til økt innsikt i dynamikken i, eller "logikken for" den 
såkalte differensierings-prosessen. 

A ta opp en undersøkelse av handelens rolle ut fra et komparativt 
siktepunkt, innebærer etter min mening ikke at en ser bort fra at 
også andre faktorer har vært medvirkende-r-omdannings-prosessene. 
Det behøver heller ikke å bety at en fornekter betydningen av den 
interne, sosiale dynamikken i de samiske samfunnsenhetene: 
Særskilte former for handel og annen utveksling kan nettopp ha 
hatt effekt for samfunns-omdanningen i samvirke med, og gjennom 
slike faktorer. Tvert imot må det antas at en lettere vil kunne 
skjelne virkemåtene/mekanismene på dette planet, dersom faktoren 
som gjelder handel har blitt underkastet en systematisk, 

3 



jevnførende analyse. (Forøvrig kan det være grunn til å sette 
spørsmål ved, og avdramatisere hvor "ekstern" handelsfaktoren 
egentlig bør oppfattes i forhold til de andre; jfr. kapittel 3. 
nedenfor.) - En konsekvent innretning på handels-faktorens rolle 
for de omdanninga-prosessene innenfor de samiske samfunn 
vil dessuten kunne sikre at oppkomsten og utviklingen av 
tilpasningsformene i disse samfunnene blir vurdert på bakgrunn av 
et bredt samspill av sosiale, økonomiske og økologiske faktorer; 
og ikke bare sett i relasjon til de sistnevnte. 

Noen av kjerne-spørsmålene i problematikken dreier seg altså om 
hvordan utvekslingen foregår mellom samfunnstyper med ulike 
subsistensmåter, ulike karakter av sosiale relasjoner, samt det 
em kan kalle ulik "produksjonsmessig rasjonalitet" eller 
"logikk". (jfr. kapittel 2.) - Forskningshistorisk sett har det 
vært gitt ulike svar på og/eller stilt ulike forutsetninger når 
det gjelder disse spørsmålene. Nedenfor skal det derfor gis en 
kortfattet presentasjon av noen forskningshistoriske hovedsyns
måter. Siktemålet er å illustrere hvordan disse ulike synsmåtene 
har inngått i mer helhetlige forklaringer når det gjelder 
omdanningen av de samiske samfunn, og settes fokus på en del 
problematiske sider. Samtidig med synspunktene på den konkrete 
samfunnsutviklingen på Nordkalotten, vil dette gi en illustrasjon 
av hovedtrekk ved de begrepsapparat som har vært benyttet i slike 
analyser. Dette utgjør en tentativ og rekognoserende innføring, 
med henblikk på den mer systematiske drøftingen vi vil gjennom
føre i neste kapittel. 

1.2. Forskningshistoriske momenter: Synet på handelssamkvem og 
utvekslingsforhold i lys av helhetsoppfatninger om de samiske 
samfunns omdanning. 

1.2.1. Utgangspunkt I: 'Økologisk balanse' og pressfaktorer. 

I f Ølge ett fremherskende syn innenfor forskningen skal en eldre 
samisk jakt- og fangstkultur, som var etablert med ulike 
regionale og økologiske variasjoner, ha gjennomgått en omfattende 
omdannings- og differensierings-prosess i løpet av 1500- og 
særskilt 1600-tallet. Blant resultatene var etableringen av nye 
subsistensmåter, med til dels ny vektlegging av tidligere kjente 
ressurser, og nye sosiale relasjoner. Sentralt i den forsknings
retning som kan skjelnes på dette grunnlag står Helmer Tegengren 
og Ørnulv Vorren; førstnevnte gjennom sin kartlegging av den 
eldre jakt- og fangst-kulturen samt endringsprosessene innenfor 
Kemi Lappmark; og sistnevnte gjennom en rekke arbeider, ikke 
minst rekonstruksjon av tidligere samiske kulturformer i 
Varanger. 

Tegengren og Vorren synes å ha mye til felles når det gjelder det 
grunnleggende tankeskjema - den "modell" - de legger til grunn 
når de betrakter kulturutviklingen innenfor de samiske samfunn. -
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I en annen sammenheng har jeg tatt opp denne "modellen" til 
særskilt drøfting2 , og søkt å vise at den langt på vei kan 
identifiseres med en "økologisk press-faktor"-modell, utformet 
etter samme grunnsyn som f.eks. hos Boserup 1973 og Wilkinson 
1973. Kjernen i en slik modell kan sies å være at prinsippet for 
samfunnets subsistens-aktiviteter; "rasjonaliteten" på dette 
nivået betraktes som definert ut fra et begrep om en balanse 
mellom behov og tilgang på næringsmidler. Balansen er dermed i 
siste instans bestemt av folketallet, og mengden av de ressurser 
som gjennom innsats av menneskelig arbeid lar seg bearbeide for å 
tilfredsstille menneskelige behov. I følge et slikt syn på 
menneskenes forhold til ressurs-grunnlaget og andre strukturer 
som omgir dem, står de økonomiske enhetene (eller samfunns
enhetene) under innflytelse av en del faktorer, både utenfra og 
innenfra. Dels har en å gjøre med det en kan kalle "press-" 
eller "trykk"-faktorer, som påvirker den eksisterende balansen, -
dels finnes det faktorer som menneskene i vedkommende økonomiske 
enhet til dels behersker og kan manipulere med, slik at de selv 
kan påvirke balansen ("kontrollfaktorer"). Langt på vei kan en 
slik modell karakteriseres som en funksjonalistisk, "homeo
statisk" modell for samspillet mellom ressurser som står til 
rådighet, folketall og anvendt arbeid. 

Her skal jeg foreløpig ikke forfølge den særlige diskusjonen 
omkring denne typen modeller, men henvise til den nevnte 
fremstillingen, samt drøftingen i kapittel 3 nedenfor (særskilt 
avsnitt 3.3.) - Selv om hverken Tegengren eller Vorren tar opp og 
gir noen eksplisitt fremstilling av sitt teoretiske utgangspunkt 
og sin analytiske tilnærmingsmåte, demonstrerer de gjennom 
konkrete analyser, hvordan begrepsapparatet og synsmåtene står 
godt i samsvar med den modellen som er skissert. I en drøfting av 
skattemanntallene, og vitnesbyrdene om et relativt stabilt antall 
skattemenn innenfor hver siida, skriver Tegengren: 

"Byarnas relativt of()råndrade storlek var val till en viss 
grad beroende av de tillgångar på naringsmedel som stada 
till buds inom det f()r byns familjer f()rbehållna jakt- och 
fiskeområdet. FBr att icke nedpressa existensvillkoren eller 
riskera den naturliga balansen mellan behov och tillgångar 
h()lls befolkningstalet relativt konstant synbarligen medelst 
en medveten barnbegransning. Lyckades man ej håri, synes 
()verskottet åtminstone en gång ha avskilts till en by, som 
tilldelades ett eget område, såsom fallet var med den yngste 
byn Kemikylå, som torda ha mottagit det sammanlagda 
()verskottet från Sombio, Kuolajårvi och Kitka byar. Hårtill 
kom, som senare skall visas åven en utflyttning till den 
norska Finnmarken." (Tegengren 1952:33.) 

Han beskriver også konkret hvordan økonomisk press skal ha ført 
til opptak av nye subsistens-aktiviteter: 

2 Hansen 1985. 
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"Har hade lapparna ej heller majlighet att ty sig till andra 
naringskallor, som t.ex. renskatsel med mjalkhushållning, 
som var okand hos dem. Det ekonomiske nadlaget drev lapparna 
att i større utstrakning an farr ty sig tll fisket, men då 
detta alltid av geografiska orsaker varit ratt svagt inom 
denna lappmark begynte den utvandring till Narra Ishavets 
kustlinje, som under de kommande århundradena blott skulle 
aka, icke minst sedan finnarna i barjan av 1600-tallet 
begynte slå sig ned inom lappmarkens granser." (Tegengren 
1952:42.) 

Også Vorren synes å ta utgangspunkt i et begrep om en "Økologisk 
balanse": 

" ••• Veidekulturen hadde, slik den var sprunget ut av de øko
logiske vilkår på Nordkalotten, en vel tilpasset og 
avbalansert utnytting av de naturgivne ressurser så lenge de 
ytre påvirkninger av administrativ og økonomisk karakter 
ikke ble for sterke. En kan vel si det slik at menneskets 
eksistens og virksomhet hadde fått en vel avbalansert plass 
i øko-systemet." (Vorren 1980:251.) 

I en annen sammenheng skriver han at " ••• balansen mellom natur
miljøet og dets ressurser og folkegruppene er innebygd i selve 
kulturformen .•• " (Vorren 1978:152.) 

I dette perspektivet ser både Tegengren og Vorren handel som en 
pressfaktor; - som en negativ faktor som virker oppløsende på 
samenes gamle kulturform, og genererende for de nye subsistens
måter som blir etablert. Det er særlig to slike pressfaktorer som 
Tegengren vil regne som utslagsgivende: For det første jordbruks
koloniseringen av lappmarken som de svedjebrukende finnene stod 
for; men i særlig grad den økte handelen på Kvitsjø-området, som 
ekspanderte særlig fra midten av 1500-tallet. Denne økte 
økonomiske kontakten skal ha ført til over-utnytting av pelsdyr
ressursene: 

"Balansen mellan tillgången på palsverk och den standigt 
stegrade efterfrågan hade rubbats och kunde till faljd av 
den faravade rovdriften vid jakten aldrig återstallas. Då 
kemilapparna levde av jakt och fiske farsamrades deras lage 
standigt, utan hopp om en vandning till det battre. Trotts 
att kemilapparnas område annu inte hotats av en kolonisation 
med frammand folkelement, återverkade den ekonomiska 
kontakten med grannområdena ofarmånligt på laget inom denna 
lapp- mark .•• " (Tegengren 1952:42, - min utheving.) 

" •.. Vi ser sålunda en från norr mot sader gradvis till
tagande farsamring av lapparnas levnadsvilkor. De kanske 
framsta orsakerna hartill voro dels den i faregående kapitel 
namnda store efterfrågan på skinn far den ryska exporten 
bl.a. på England, och dels de finska bandernas fiske- og 
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jaktfårder till lappmarken, vilka pågått redan under ett par 
sekel. Lapparnas stållning var dessutom hotad av det finska 
folkelementets fråmtrångande mot norr .•. " (Tegengren 
1952:56. - min utheving.) 

Vorren synes på sin side å regne handel som en av de fire-fem 
viktigste, men sidestilte eksterne faktorer, som skal ha vært 
genererende for kulturutviklingen i de samiske samfunn: 

" ••• Det ser ut som det er en påvirkning fra nasjonalstatenes 
side ved en sterk økning av handel, skattlegging, koloniser
ing og administrative tiltak fra 1500 og utover, som 
medfører de sterkeste faktorer for endringer i denne 
kulturutvikling. Disse aktivitetene som kommer inn i samisk 
bosetningsområde utenfra, er jo inngående behandlet i 
litteraturen ••• Jeg vil bare konstatere, at der hvor en 
har drøftet differensieringen av veidekulturen, der er alle 
disse aktiviteter trukket frem som viktige generende 
faktorer i endringsprosessen ..• " (Vorren 1980:251.) 

Også for Vorren skal disse eksterne faktorene ha virket inn på 
de etablerte subsistensmåtene, slik at det resulterte i over
beskatning av pelsdyr- og villrein-stammen: 

" .•. Men en kan iallfall si, også ut fra en generell sammen
ligning med forholdene i andre områder av Sameland, - at 
fisket, villreinfangsten og pelsdyrfangsten synes å ha vært 
hjørnesteiner også i økonomien til samene i vårt område. Da 
handelen i større og større grad brer seg hit i slutten av 
1500-årene og ut over 1600-tallet, blir pelsdyrfangsten 
stadig viktigere, samtidig som der blir en altfor sterk 
belastning på villreinressursene. Også belastningen på de 
øvrige viltressurser blir etter hvert utålelig stor. Dette 
resulterer i at der må skaffes kompensasjon for det tapet. 
Sjølsagt fortsatte utnyttingen av fiskeressursene og jakt 
og fangst på matdyr og pelsdyr, men det blir de små tamdyr
hjordene som kommer til å danne grunnlaget for en ny og 
vesentlig økonomisk ressurs •.• " (Vorren 1978:152.) 

Denne konkrete fremstillingen av endringsprosesser m.h.t. de 
samiske lokalsamfunns produksjonsmåte, som vi finner hos 
Tegengren og Vorren, reiser imidlertid også noen spørsmål 
vedrørende karakteren til den etablerte produksjonsmåten 
("veidesamfunnet"), som ikke synes tilstrekkelig avklart, -
hverken begrepsmessig eller kronologisk: 

For det første dreier det seg om denne samfunnstypens forhold til 
handel og utvekslings-prosesser med omverdenen overhodet. Må en 
en slik samfunnstype nødvendigvis fremstå som isolert fra andre 
enheter, i den forstand at det ikke foregår slike utvekslings
prosesser som handel? Inngår "naturalhusholdning", "sjøl
forsyning", "selvberging" blant de konstitutive trekk ved den 
"egentlige veidekulturen"? 
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I en del sammenhenger synes Vorren å kunne tas til inntekt for et 
slikt syn. Handelskontakt utad, og det fenomen at produsentene i 
disse samfunnsenhetene leverer overskudd fra sin produksjon til 
elementer utenfor; - det være seg andre samiske samfunnsenheter, 
eller profesjonelle handelsfolk, - blir i stor utstrekning 
betraktet som trekk som dukker opp på et visst tidspunkt, og som 
virker som en vesentlig nedbrytende faktor for den gamle 
kulturformen (etablerte produksjonsmåten). (Vorren 1958(76); 
1968; 1978 og 1980.) 

I andre sammenhenger uttrykker Vorren seg imidlertid mer 
nyansert; - slik at han synes å åpne for at den gamle veide
tilpasningen kan ha latt seg kombinere med handelskontakter utad, 
og "produksjon for handel med utlandet". Dette gjelder f.eks. en 
fremstilling av østsamenes historie, der han åpner for at "deres 
produksjon allerede tidlig er trukket inn i en mer intensiv 
produksjon for handel med utlandet." (Vorren 1979:88.) 

Likevel kan det synes som det implisitt i Varens oppfatning av 
handelens rolle for den tidligere samiske jakt- og fangst
tilpasningen, ligger en forutsetning om at en viss grad av 
isolasjon er nødvendig for at en slik tilpasning skal kunne 
opprettholdes. Det kan virke som det er en stilltiende forutset
ning om at graden av handelskontakt og andre former for kontakt 
med eksterne og/eller overordnede enheter/strukturer ikke må 
overstige et visst nivå, dersom denne tilpasningsformen og 
kulturformen skal kunne opprettholdes. Ut fra et alment resonne
ment på grunnlag av et områdes ressursmessige kapasitet ("bære
evne") kan dette synes sannsynlig. 

Men en slik begrepsmessig bestemmelse av et "veidesamfunn" reiser 
spørsmål når det gjelder hvordan det skal være mulig å belyse det 
kronologisk og empirisk. Som nevnt har flere forfattere ment å 
kunne rekonstruere det samiske jakt- og fangst-samfunnet, i en 
slags "siste fase" - i en "overgangsfase"; på grunnlag av det 
bevarte skriftlige kildematerialet fra ca. 1550 og utover. (Smith 
1938; Vorren 1958:150; jfr. Hauglid 1981:63f.) 

En forutsetning for å legge til grunn en slik retrospektiv eller 
retrogressiv metode, synes likevel å være at en har en så klar 
helhetsoppfatning av den samfunnstype det gjelder, og den 
stabilitet som er rådende m.h.t. de strukturer som kilde
materialet belyser, at en kan sannsynliggjøre at det er legitimt 
å la de dokumenterte trekk i kildematerialet gjelde for tidligere 
tid. I forhold til den omdannningsprosess som sannsynligvis 
utspilte seg i flere samiske samfunn på 1500-/1600-tallet, kan en 
derfor innvende at det ikke i tilstrekkelig grad er gjort rede 
for hvilke av de strukturtrekk som skjelnes i kildematerialet, 
som kan føres bakover, og hvorfor nettopp disse. Dersom det i 
denne fasen forekom kvalitative endringer, ikke bare m.h.t. 
prioriteringen av subsistensaktivitetene, men sannsynligvis også 
med det en kan kalle de sosiale relasjonene og den sosiale logikk 
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disse var uttrykk for, blir det desto mer tvilsomt å gjennomføre 
rekonstruksjoner uten videre. En åpenbar fare er det at en kan 
komme til å overdrive kontinuiteten - nettopp på bakgrunn av at 
en rekke trekk postuleres som tilbakeførbare. - En annen sak er 
det at det også stiller spørsmål ved hvordan man begrepsmessig 
griper en slik samfunnstype: Lar man en påvist subsistensmåte 
være avgjørende for definisjonen, slik at også de sosiale 
relasjonene implisitt oppfattes som gitt ut fra subsistens
aktivitetenes karakter; 3 - eller opererer man med et skille i 
forhold til de sosiale relasjonene, slik at de aspekter av 
menneskelig handling som foregår på dette planet tilkjennes en 
viss eventuell autonomi? 

For det tredje kan en reise innvendinger ut fra et rent krono
logisk synspunkt: Den omfattende differensieringa-prosess 
innenfor samisk kultur-utvikling, som de eksterne faktorene skal 
ha medvirket til, skal i følge Vorren hovedsaklig ha utspilt seg 
i løpet av 1600-tallet. (Jfr. f.eks. Vorren 1978:152,; 1979:54 og 
1980:253.) Det må være rimelig å anta at en så omfattende 
differensiering som det her er snakk om, også ville gi seg utslag 
i det som er mulig å kartlegge av "byttesektorene" innenfor 
samisk økonomi; særskilt all den stund økt handelsbytte ansees 
for å være en av de primære eksterne faktorene. På et seinere 
trinn i denne fremstilling vil vi søke å kartlegge hvilken 
"profil" de ulike samiske regioner fremviser, når det gjelder 
ulik handelsmessig integrasjon. (Kapittel 6.) Men her kan vi 
foregripe noe av begivenhetenes gang, og tilkjennegi at vil vil 
komme til å dokumentere en klar skillelinje i handelsmessig 
henseende mellom innlands- og kyst-områder, som i de vesentlige 
trekk står fast fra 1550-årene av. - Dersom økt handelskontakt 
har spilt en så betydelig rolle som det har vært antatt for 
differensiering, - også på det økonomiske plan, knyttet til 
"bytte-sektoren", rimer det dårlig at den økte handelskontakten 
skal ha satt inn fra midten av 1500-tallet, slik Tegengren4 og 
Vorren hevder. Når det gjaldt ulik handels-integrasjon, synes 
mønstret, "profilen" som gjaldt for siste halvdel av 1500-tallet, 
allerede å foreligge fullstendig etablert ca. 1550. 

3 Jfr. drøftingen av Cl. Meillasoux' begrep om jeger/sanker
samfunns produksjonsmåte, i kapittel 2, side 45ff. 

4 Tegengren hevder således at de grunnleggende endringene i 
de eksterne økonomiske relasjonene setter inn ved midten av 1500-
tallet og at fra da av korresponderer " .•• F5randringarna i det 
ekonomiska laget inom Kemi lappmark ..• på ett ganska påtagligt 
satt med utvecklingen av handels vid Vita havets strander •.• " 
(Tegengren 1952:24-25.) Imidlertid står den selvsagt også i 
forbindelse med etterspørsel etter skinn på svensk side. 
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1.2.2. Utgangspunkt II: Kulturkontakt, akkulturasjon, 
diffusjon? 

En annen tilnærmingsmåte finner hos Knut Kolsrud, særlig i boka 
"Sommersete" fra 1961, hvor han gir en inngående og komparativ 
diskusjon av kystsamiske tilpasningsformer og økonomi i området 
fra Tysfjord til Varanger. Det sentrale utgangspunkt for 
drøftingen er spørsmålet om karakteren av kystsamenes flytte
mønster i de ulike regioner til ulike tider, hvilke funksjoner de 
ulike flyttemønstrene har hatt, og hvilke motiver som må antas å 
ha ligget bakom de ulike mønstre som kan registreres. Det er 
m.a.o. snakk om slutninger fra bosetningsmønster til subsistens
aktiviteter, og deres relative rolle i de ulike økonomiske og 
økologiske tilpasningsformene. Koplet sammen med slutninger på 
grunnlag av den variasjon som kan observeres, har dette konse
kvenser for synsmåtene når det gjelder karakteren av de kul
turelle endringsprosesser som har funnet sted. 

På bakgrunn av studier av kystsamenes fehold (særlig i Nord-Troms 
og Finnmark), samt den materielle kulturen hos de åkerbrukende 
kystsamene i Nordre Nordland og sør-Troms, etablerer Kolsrud en 
tre-deling når det gjelder kystsamenes kultur: Lengst i sør-vest, 
i Nordre Nordland finnes de såkalte "bufinnene". Utslagsgivende 
for deres materielle kultur i det hele, skal i følge Kolsrud være 
åkerbruket og den langvarige kontakten med den åkerbrukende ikke
samiske befolkningen. Dernest kommer kystsamene i Nord-Troms og 
Vest-Finnmark med vekt på februk5 , og et sesongmessig flytte
mønster diktert av dette, - og endelig, lengst i øst, kystsamer 
med en sesongmessig ("halvnomadisk") flytteform gitt ut fra 
hensynet til jakt, fangst og fiske. 

" .•• En kan derfor forestille seg en bufinnkultur med kjerne 
i Tysfjord - Ofoten, som strakte seg litt inn i Sør-Troms. 
Her falt åkerbruket snart ut, og februket kom til å karakte
risere en sjøsamekultur som rimeligvis har strukket seg 
videre nordover til Vest-Finnmark alt i middelalderen, 
avløst av renere halvnomader lenger østover •.• " (Kolsrud 
1961:72.) 

Kolsruds drøfting sprang i sin tid ut av en diskusjon i tilknyt
ning til hans doktor-disputas, vedrørende halvnomadisme-begrepet, 
og mulighetene for å relatere dette til det tradisjonelle flytte-

5 Kolsrud gir bl.a. en inngående analyse av kystsamenes 
fehold på slutten av 1600-tallet, som avdekker vesentlige 
forskjeller mellom Øst- og Vest-Finnmark når det gjelder 
karakteren av husdyr-holdet i det hele. Dette vil tatt opp til 
videre drøfting i kapittel 10. 
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mønstret for kystsamene i nordre Nordland, - særskilt i Ofoten. 6 

Han synes å ville reservere dette begrepet for næringsformer hvor 
flyttesyklusen blir bestemt ut fra behovene for veiding, fiske, 
fuglefangst osv. 

Nå kan en i dagens forskningssituasjon finne grunn til å spørre 
hvor fruktbar en rent typologisk diskusjon med utgangspunkt i 
halvnomadisme-begrepet er; og i hvilken utstrekning dette 
begrepet synes fruktbart og fyldestgjørende for å gripe fatt i 
det som særkjenner tidligere samiske tilpasningsstrategier og 
produksjonsmåter. - Imidlertid synes den regionalt ulike 
vektlegging m.h.t. subsistens-aktivitetene som Kolsrud avdekker, 
å stå fast. Også når det gjelder karakteren av feholdet og den 
pastorale reindriften blant kystsamene i Finnmark, synes nyere 
forskning å ha bekreftet hovedtrekkene i det bildet han trekker 
opp, selv om flere trekk også er blitt modifisert, nyansert og 
føyd til. (Nielssen 1986.) 

Når det derimot gjelder forklaringsaspektet, kan det imidlertid 
synes som om Kolsruds analyse er noe knapp. Uten at han går 
særskilt inn på det, synes han her i virkeligheten å operere med 
flere nivåer. På det synkrone nivå, hvor det gjelder å demon
strere hvilken funksjon de ulike flyttetypene har hatt innenfor 
de aktuelle regionale kystsamiske subsistensmåtene slik de 
fremstår som statiske tidssnitt, belyser han ved hjelp av kilde
materialet klart hvilke behov flyttingene har tjent i de ulike 
tilfeller. - Men når det gjelder forklaring på hvorfor kystsamene 
i de ulike regioner har slått inn på subsistensmåter ("ervervs
former") som forutsetter ulike typer flyttinger, - er svarene 
knappere. Hvorfor har kystsamene i varierende grad gått til 
innlån av elementer fra bumannskulturen? Riktignok gir vekt
leggingen av åkerbruket seg i en viss forstand ut fra økologiske 
vilkår. Den historiske korngrensen danner et definitivt skille 
mellom forutsetningene for den såkalte "bufinnkulturen" sønnenfor 
grensen, og den "renere sjøsamekulturen" nordenfor. Men de ·øvrige 
faktorene som Kolsrud uttrykkelig fremhever, synes i første rekke 
å være press fra ekspanderende norsk bosetning, og lang tids 
kulturell påvirkning fra bumanns-kulturen, gjennom akkultu
rasjons-prosesser. 

Bak den påviste tre-delingen av kystsamisk kultur synes derfor 
Kolsrud delvis å se en historisk prosess, som i første rekke har 
dreid seg om selve den fremrykkende norske bosetningen, men også 
om langvarig kulturell kontakt og påvirkning fra den norske 
befolkningen. Og delvis synes han å mene at de naturgitte vilkår 
settes bestemte rammer for utfoldelse av de ulike nærings
aktiviteter. Det er likevel ikke tvil om at norsk bosetnings
ekspansjon setter skranker og begrensninger for den næringsutøv-

6 Jfr. Guttorm Gjessings opposisjonsinnlegg til Kolsruds 
doktoravhandling "Finnefolket i Ofoten", trykt i Norsk Geografisk 
Tidsskrift, bd. VIII (1951-52), s. 279 - 292. 
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else kystsamene praktiserer, og utsetter deres ressursutnytting 
for press. 

Konkret viser Kolsrud dette i Ofoten, og for nordsiden av 
Varanger, hvor han legger avgjørende vekt på den norske bosetn
ingsekspansjonen, som førte til at "samene ble fordrevet fra de 
sommerplasser de tidligere hadde holdt til på mellom Vadsø og 
Ekkerøy ••• " (Kolsrud 1961:52.) I en viss forstand generaliserer 
han også ut fra disse holdepunktene: 

" ••• Den viktigste forutsetning for denne utvikling ligger, 
som jeg har framholdt, i ekspansjonen av den norske 
busetting. Prosessen er således på mange vis den samme både 
langs Nordlandskysten og lengst øst i Finnmark ••. 
Den overtaking av de samiske sommerseter som jeg har vist i 
detalj for Varangers vedkommende, var nettopp ledd i den 
ekspansjonen som førte den norsktalende befolkning fra de 
spredte fiskevær ute ved kysten og inn på de tidligere 
samiske enemerker i fjordene. Denne utvikling rev grunnen 
vekk fra den gamle sjøsamiske halvnomadisme, og sjøsamisk 
kultur sto overfor tilpasningsproblemer som i detaljene ble 
løst på forskjellig vis og utvilsomt har artet seg noe ulikt 
de mange fjorder langs norskekysten ... " (Kolsrud 1961:61.) 

Til tross for at norsk bosetningsekspansjon betraktes som en 
"drivkraft" eller forutsetning som ligger til grunn for utviklin
gen, synes det også som om Kolsrud vil søke en vesentlig forut
setning for differensieringen av kystsamekulturen i ulike grader 
og varighet av kulturell påvirkning fra nordboerne, og mer spesi
elt nordmennene. (Riktignok med de begrensningene selve de natur
geografiske betingelsene setter.) 

" .•• Det karakteristiske for bufinnkulturen i den tid min 
rekonstruksjon dekker, er åkerbruket. Dette åkerbruket går 
atskillig lenger tilbake enn det tidsrom jeg brukte til ana
lysen. Samtidig vil en hypotese om bakgrunnen for dette ledd 
i akkulturasjonen naturligvis måtte bygge på forutsetningen 
om kontakt med den åkerdyrkende befolkning, langs kysten, 
d.v.s. bumannskulturen. Med bakgrunn i denne gamle kontakt
situasjonen må en kunne anta at bufinnekulturens historiske 
nordgrense ligger i avslutningen av bumennenes åkerbruks
område mot nord". (Kolsrud 1961:69.) 

Februket forutsettes i seg selv overtatt fra nordmennene. - I 
konsekvens synes det derfor som Kolsruds analyse får et visst 
diffusjonistisk islett. Hvilken form-variasjon kystsamene i de 
ulike områder fremviser i sin "ervervskultur", fremstår i stor 
grad som en funksjon av to grunnleggende forhold: Hvor lang tid 
kystsamene i de aktuelle områdene har hatt anledning til å 
utvikle kulturkontakten med bumennene, og dermed hvor lang tid 
akkulturasjons-prosesser har fått pågå. Dernest - og i sammenheng 
med dette: Utstrekningen av norsk besetnings-ekspansjon i 
området. I en viss forstand er dette ikke bare spørsmål om at 
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samene blir fordrevet fra sine tidligere boplasser, og ressurs
områder. Langt på vei kan det synes som om de ulike kystsamiske 
tilpasningsformer blir oppfattet som ulike trinn innenfor en og 
samme akkulturasjonsprosess, - hvor spørsmålet om ulikt tempo i 
akkulturasjonen i stor grad blir et spørsmål om geografisk 
distanse, "nærhet". Likevel må det understrekes at Kolsrud også 
synes å tildele økologiske faktorer en viss rolle, ved at han 
betoner at de "ervervskulturelle" formvariasjonene må defineres 
spesifikt "i forhold til de økologiske elementer i naturmiljøet 
som blir nyttiggjort". (Kolsrud 1961:65.) For Kolsrud synes dette 
likevel i første rekke å gjelde plasseringen av flyttingene i en 
synkron, funksjonell kontekst. 

Også i Nordkalottens innland konstaterer Filip Hultblad (1968) 
skillelinjer mellom øst og vest når det gjelder de samiske 
tilpasningsformene. Når det gjelder den intensive reindriften som 
vokste fram på grunnlag av skogssamenes jakt- og fangst-tilpas
ning, ser Hultblad et skille mellom "en ålderdomlig 6stlig och en 
nordiskt påverkad vastlig avdelning". (Hultblad 1968:58.) - På 
det tidspunkt da kvantitative overslag over reinholdet i det hele 
tatt finner nedslag i kildene (Karl 9.s reintelling 1605), går 
det også innenfor det vestlige området et klart skille mellom 
fjellsiidaene i NV, som har flere store reineiere enn skogssame
byene i SV: 

"Anmarkningsvart ar emellertid, att rensk6tseln vid 
ifrågavarande tidpunkt hade nått en tamligen stor omf attning 
inom de svenska skogsbyarna, som darigenom skarpt skilja sig 
från de finska byarna." (Hultblad 1968:60.) 

I forklaringen av disse skillelinjene legger Hultblad generelt 
vekt på den kulturelle påvirkning fra nordisk februks-kultur. Han 
ser i det hele tatt "helnomadismen" og den intensive reindriften 
som "uppkommit genom nordisk påverkan". (1968:64.) 

Reinnomadismen fremstår i følge Hultblad som en teknisk (subsi
stensmessig) innovasjon, - en intensivering av næringslivet, som 
gjennom en diffusjonsprosess ("exemplets makt och migration") har 
spredd seg fra et sentrum i de syd-vestlige og sentrale lapp
markene og utover det samiske bosetningsområdet. - Men samtidig 
er det klart at Hultblad legger vekt på at reinnomadismen er en 
mer effektiv næringsform enn den antatte "halvnomadismen". I 
forhold til de tidligere subsistensmåtene skulle derfor rein
nomadismen være i stand til å underholde et større befolk
ningstall, noe som igjen ga seg uttrykk i høyere antall skatt
ytere i skattelistene. 

Hultblad synes derfor heller ikke fremmed for den tankegang som 
kommer til uttrykk i en "økologisk press-faktor" modell, av 
tilsvarende type som den som Tegengren og Vorren legger til 
grunn. I denne sammenheng nevner han en rekke vesentlige press
faktorer, som bl.a. folketallsøkning, ekspansjon av andre, 
konkurrerende grupper på ressursområdet, eller til og med i selve 
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næringsutøvelsen, som mulige drivkrefter bak utviklingen. 
Samtidig nevner han også kompenserende mekanismer ("kontroll
faktorer") som samene skal ha grepet til ("effektivisera sin 
hushållning"). - På den annen side uttrykker han seg også på en 
måte som bærer sterke "diffusjonistiske" islett. 

Når det gjelder selve oppkomsten av reinnomadismen, synes 
hovedvekten i Hultblads drøfting å ligge på "spredningsaspektet", 
mens eventuelle bakenforliggende drivkrefter bare i mindre grad 
blir problematisert. De to sentrale stikkord synes her å være: 
"kulturkontakt" og "nærhet". Hultblad synes i stor utstrekning å 
betrakte utviklingen av reinnomadismen som et spørsmål om 
"lappkulturens nordisering": 

"Medan den lapska halvnomadismen ar ett arktisk arv, oavsett 
frågan om rensk5tselns yttersta ursprung, ha namts helnoma
dismen och den intensiva rensk5tseln med all sannolikhet 
uppkommit genom nordisk påverkan." (Hultblad 1968:64.) 

Hultblad mener å finne støtte for dette i påvisninger av at den 
samiske terminologien vedrørende melking (og til dels andre feno
mener,) er innlånt fra nordisk hold. I det hele tatt skal fåre
og geiteholdet blant nordboerne ha stått som mønster for de trekk 
som er knyttet til den intensive reinnomadismen. Dessuten trekker 
han inn en analyse av personnavns-materialet. 

Konklusjon synes derfor å bli at Hultblad nok anerkjenner slike 
"pressfaktorer" som vil være aktuelle innenfor årsaksforklaringer 
formulert i henhold til en "økologisk" modell. Men han trekker 
dem likevel inn i svært liten grad når det gjelder å beskrive og 
forklare oppkomsten av reinnomadismen. Han tar ikke opp til 
særskilt drøfting spørsmålet om hvorfor de enkelte, konkrete 
samebyene tar etter det mønstret de måtte få presentert for seg, 
enten gjennom kontakt med andre samebyer, eller med nordboere og 
deres saue- og geitehold. 

Trass i de ulike forhold som disse analysemåtene vektlegger når 
det gjelder forklaring på utviklingsprosessene, synes ingen av 
dem fullt ut tilfredsstillende. Tilnærmingsmåtene kan også sies å 
operere på ulike plan, og definere spørsmålene knyttet til den 
kulturelle og samfunnsmessige utvikling på ulike nivåer: Til 
tross for sin gjennomgang av historisk kildemateriale stiller 
Kolsrud spørsmålet om den kulturelle variasjon og endring blant 
kystsamene på en generell måte, i lys av generelle kultur
prosesser knyttet til akkulturasjon, diffusjon osv. Selv om 
Kolsrud betoner at bl.a. den fremrykkende norske bosetningen 
utgjør ledd i en historisk prosess, fremstår denne prosessen 
nærmest som en slags tids-dimensjon, som de generelle kultur
prosessene kan spille seg ut i. - Bare i beskjeden grad gir 
Kolsrud noen analyse av hvilke konkrete historiske forutsetninger 
som eventuelt virket sammen med den generelle bumanns-ekspan
sjonen, og dermed var disponerende/"fremmende" eller bremsende/-
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hindrende for at kystsamene faktisk skulle slå inn på veien med å 
ta opp kultur-elementer fra bumannskulturen. Var det bare et 
spørsmål om "tid" og "nærhet", fordelt over det lange kontinuumet 
fra Tysfjord til Varanger? 

I forhold til Kolsrud synes Vorren mer opptatt av å plassere de 
kulturelle endringsprosessene som de samiske samfunn gjennomgikk, 
i en konkret historisk sammenheng, hvor relevante faktorer og 
forutsetninger søkes oppsummert. Imidlertid foretas det ikke noen 
detaljert avveining mellom dem, eller drøfting når det gjelder 
virkningsretning og effekt. Tegengren er kanskje nærmere en slik 
konkret historisk analyse, når det gjelder press-faktorenes 
utslag i Kemi lappmark. 

Når det generelt gjelder spørsmål om de utvekslingsprosesser som 
finner sted mellom de samiske samfunn og de omkringliggende ikke
samiske samfunn, synes imidlertid alle de forfatterne som her er 
nevnt relativt ensidige. For Kolsrud og Hultblad består akkultu
rasjonen i at de samiske samfunn ensidig plukker opp elementer 
fra bumannskulturen, hva enten det gjelder åkerbruk, februk eller 
forbilde for tamreinholdet i det norske/nordiske februket. For 
Tegengren og Vorren er handel i hovedsak en ekstern, ensidig 
virkende og negativ faktor, som bidrar til oppløsning av den 
etablerte tilpasningsformen. Det er her ikke tale om å spesifi
sere under hvilke omstendigheter handelskontakt fører til de 
endringsprosesser som er skissert. 

På den ene siden demonstrerer denne gjennomgangen at vi står 
overfor et realhistorisk problem: De endringsprosesser som de 
samiske samfunn gjennomgår i løpet av 1500- og 1600-tallet, og 
som i noen aspekter kan beskrives som at de forlater etablerte 
produksjonsmåter/tilpasningsstrategier og tar opp nye, er lite 
klarlagt i sine enkeltheter, selv om hovedtrekk i prosessen og 
drivkreftene bakom er klarlagt. Fremfor alt gjenstår det mye, når 
det gjelder å forklare den variasjon de samiske samfunn oppviser 
i denne prosessen: Både den synkrone variasjon i tilpasningsform 
blant samfunn/siidaer som tilsynelatende fremviser svært like 
trekk i grunnleggende økologiske og økonomiske betingelser. Og 
den diakrone variasjon, - m.h.t. til tidspunktet og tempoet for 
når de ulike samfunnsenhetene slår inn på nye veier, og i hvilken 
retning spesialiseringen/differensieringen av næringsaktiviteter 
da går. - Dernest har gjennomgangen demonstrert at dette 
realhistoriske problemet i seg selv stiller et problem om 
tilnærming og utforming av begrepsapparat: Felles for de 
tilnærminger og analysemåter som er skissert ovenfor, synes å 
være at de begrepsmessige forutsetningene ikke er tilstrekkelig 
gjennomarbeidet, særskilt når det gjelder å konsipere utvek
slingsprosesser og interaksjons-former mellom slike samfunnstyper 
som det her er snakk om; samfunn som er forskjellige m.h.t. 
generell organisering, dominerende subsistensmåter og sosiale 
relasjoner; - noe som igjen stiller ulike forutsetninger for 
"rasjonaliteten"/"logikken" på det økonomiske plan. 
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Inntil videre, - før vi gir oss i kast med en systematisk 
drøfting av hvilket begrepsapparat vi vil legge til grunn 
(kapittel 2), synes det særlig å være to momenter som bør 
integreres i den mer grunnleggende tilnærmingen: For det første 
synes det fruktbart å knytte an til de seinere års forsknings
resultater innenfor kulturvitenskapene, når det gjelder inter
aksjonen og utvekslingen mellom ulike samfunnstyper. Dessuten vil 
vi trekke inn en del nyere teoretiske synsmåter innenfor generell 
samfunnsvitenskap, som kan være til inspirasjon og hjelp når det 
gjelder å konsipere forholdet mellom "samvirkende systemer" eller 
"gjensidig system-avhengighet". Sentrale navn er her Anthony 
Giddens og Pierre Bourdieu. 

1.3. Nyere synspunkter på utvekslingsforhold mellom agrare 
samfunn og jeger/sanker-samfunn. 

Ser man problemene knyttet til det samiske jakt- og fangst
samfunnet, og hvilken rolle man vil tildele handelskontakt med 
andre samfunn/eksterne strukturer, i lys av den langt mer 
generelle problematikk omkring forholdet mellom agrart baserte 
samfunn og jeger-sanker-samfunn, kan enkelte spørsmål stilles på 
en mer generell måte: - Eksisterer det f.eks. noen "utviklingens 
jernlov", som uvilkårlig fører til at jeger-sanker-samfunn som 
står i et nært forhold til omkringliggende jordbruker-samfunn 
uvegerlig og ensidig vil bli påvirket av jordbrukernes produk
sjonsmåte og levesett, slik at de til slutt adapterer deres 
subsistensmåter og sosiale relasjoner? Eller finnes det noen lov 
om "kulturell dominans" slik at "det kulturelle systemet som mest 
effektivt utnytter energi-ressursene i et gitt sett av omgivelser 
vil ha en tendens til å spre seg i omgivelsene, på bekostning av 
mindre effektive systemer"? (Sahlins & Service 1973:75.) Er 
jeger-sanker-samfunnenes samfunnsordning og etablerte subsistens
måter m.a.o. a priori "dømt til å tape" og måtte oppgi sitt 
levevis på lengre sikt? - Ett underspørsmål under dette vil være 
om makt- og påvirknings-forhold i handel og andre former for 
utveksling mellom slike samfunn nødvendigvis må ta assymmetriske 
former, og føre til at jeger-sanker-samfunnene kommer på vikende 
front? Dette vil f.eks. kunne gjelde en oppfatning av handel som 
utelukkende ser den som ensidig og ensporet, og som formidler av 
en etterspørsel som er så ensidig og sterk, at den i neste omgang 
får konsekvenser for balansen mellom ressurs-enhetene og 
folketallet. 

Gjennom kulturantropologisk og arkeologisk forskning har det de 
seinere år blitt dratt frem en rekke eksempler på slike rela
sjoner, hvor jeger/sankere har vedlikeholdt sin etniske identitet 
og en separat økonomisk basis, samtidig som de har stått i 
langvarig og nær kontakt med omkringliggende jordbruks-samfunn. 
Fra begynnelsen av 1960-tallet foreligger Colin Turnbulls 
klassiske analyse av forholdet mellom Mbuti-pygmeene (jegere/
sankere) og Bantu-folk i Zaire. (Turnbull 1962; 1965.) Mbuti 
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mottok jordbruks-produkter fra bantu'ene, og leverte i bytte 
kjøtt, honning, bygnings-materialer og - under opphold i Bantu
landsbyene: arbeidskraft. Til tross for tilsynelatende gjensidig 
avhengighet, viser en nøyere undersøkelse av de økonomiske 
båndene at Bantu'ene var langt mer avhengige av Mbuti enn 
omvendt. De sistnevnte deltok i utvekslingen nærmest av bekvemme
lighet, og ikke av nødvendighet. (Olsen 1988:427.) - I tillegg 
har Richard Lee (1972a; 1972b) dokumentert at !Kung forsynte 
Bantu- og Tswana-settlere med pelsverk, huder, honning og perler, 
og fikk tobakk, krukker og jern i bytte. - I boka "Politics and 
history in Band Society", redigert av E. Leacock og Richard Lee, 
forteller dessuten Serge Bahuchet og Henri Guillaume at Aka
pygmeene har tilsvarende utvekslings-relasjoner med sine Bantu 
naboer, uten at det har underminert deres gjensidige økonomiske 
avhengighet eller separate økonomiske basis. Aka byttet bort 
kjøtt mot metall-redskaper og noen jordbruks-produkter, uten at 
dette førte til oppløsning av deres tradisjonelle delings-
insti tusjon internt i deres egne landsbyer. Mens de sosio
økonomiske bånd langt på vei besto av balansert gjensidighet når 
det gjaldt tjenester; tjente de ideologiske uttrykkene likevel 
til å legitimere en underkastelse fra Akas side. (Leacock & Lee 
1982:14, 195.) - I forordet understreker dessuten utgiverne at 
det finnes mange eksempler på utvekslings-prosesser mellom 
sankere og jordbrukere, hvor sankerne er i stand til å vedlike
holde sine kollektive institusjoner til tross at de økonomiske 
båndene i stadig større grad knyttes på individuell basis. Slike 
relasjoner synes altså ikke med noen mekanisk nødvendighet å føre 
til oppsplitting og rasering av kollektive institusjoner, 
eksempelvis ved at dyktige jegeres arbeidsinnsats knyttes til 
individuelle målsettinger, med forankringer utenfor kollektivet. 
På den annen side understreker de også hvor nødvendig det er å 
plassere et samfunn i forhold til dets konkrete, spesifikke 
forutsetninger, - som dets historie og forhold til andre samfunn, 
- før en trekker vidtgående generalisering m.h.t. sosiale 
institusjoner. Detaljerte analyser av motsetningen mellom tradi
sjonelle kollektivistiske former og nye, individualiserte 
økonomiske bånd kan også illustrere prosesser hvor vare-produk
sjon får innpass ved at utvekslingen gruppene i mellom til slutt 
underminerer kollektiviteten innad. Dessuten fremholder de 
hvordan analyser som kun ser sosial struktur i forhold til 
økologisk tilpasning til ressursgrunnlaget og vilkår i omgivel
sene, kan vise seg å komme til kort, ved at noen av de sosiale 
formene faktisk er betinget av roller i utvekslinga-samband med 
nabo-folkeslag. - I det hele tatt demonstrerer de ulike analysene 
at det å bevege seg fra jakt/sanking som dominerende produksjons
form, over til jordbruk og/eller pastoralisme ikke behøver å være 
noen enkelt enveis-bevegelse langs et kontinuum. (Leacock & Lee 
1982:14.) 

Slike utvekslingsforhold kan studeres ut fra ulike tilnærminger 
eller vektlegginger. En kan velge å betone økonomiske momenter og 
økologiske momenter, som f.eks. tar utgangspunkt i hva ut
vekslingsforholdet har å si for samfunnenes sammenlagte "bære-
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evne" ("Carrying capacity"). Men en kan også eller alternativt 
velge å betone hva slags interaksjons-strategier som utfoldes i 
relasjonen mellom samfunnene, og hvilke symbolske eller kognitive 
uttrykk dette gir seg, f.eks. i den sosial organiseringen av 
rommet. (Olsen 1988.) 

Ut fra en slik vinkling kan en betrakte tilpasning av levesett og 
kulturtrekk som ledd i konformitets-søkende strategier, som 
fungerer til å definere gjensidige samhandlingspartnere, og 
strukturere interaksjonsfelt som er essensielle og fordelaktige 
for alle involverte parter (folkegrupper). Det er vist at slike 
konformitets-søkende strategier kan omfatte såvel utformingen av 
materielle kultur-trekk som særskilte skikker, og faktisk også 
overtakelse av språk, samt sosiale og religiøse institusjoner. 
(Olsen 1988; Turnbull 1962 og 1965; Odner 1983.) - Det behøver 
ikke være transaksjoner som er fordelaktige i rent sosio
økonomiske termer, som de involverte samfunn ser ivaretatt på 
denne måten. Det kan like gjerne dreie seg om gjenstander, 
materialer og produkter som er høyt verdsatte sosialt sett, og 
utgjør "prestisje-gjenstander" innenfor en av kulturene. 

Som et eksempel på den første analysemåten skal vi referere noen 
generelle synsmåter og konklusjoner fra Jean T. Petersons analyse 
av forholdet mellom Agta og Palanan på nordøst-kysten av 
Filippinene. (Peterson 1978.) 

Peterson er ute etter å undersøke den "gjensidige avhengigheten" 
mellom to folkeslag, og foreslår en kybernetisk betraktningsmåte, 
basert på synsmåter om strømning gjennom systemet, som det er 
mulig å beskrive strukturelt. (Peterson 1978:347.) Forholdet 
mellom Agta og Palananere på Filippinene blir beskrevet som 
funksjonelt i den forstand at det regulerer passasjen av energi 
over en grense, og sørger for at underskudds- og overskudds-
si tuasjoner blir utjevnet gjennom bytte. Hovedinnholdet av byttet 
er protein mot karbohydrat. - For å kunne analysere slike 
gjensidig avhengige systemer, må man ha tilgang til dekkende 
opplysninger om nettverket av matvare-bytte, om energi-innsatsen 
og -produktet; samt frekvensen av bytte eller utveksling. Fra sin 
konkrete undersøkelse av forholdet mellom Agta og Palananere gir 
Peterson følgende oppsummering: 

1) Overproduksjon av protein er et problem for Agta-jegerne. 

2) Samtidig mangler de tilstrekkelig tilførsel av karbo
hydrat. 

3) Jegernes/sankernes (Agta) levevei krever lav arbeids
ytelse. (Jfr. Sahlins 1972.) 

4) A satse maksimalt på jordbruket som levevei er ikke 
forenlig med å satse maksimalt på jakt og sanking som 
levevei. 
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5) Dersom Agta la økt vekt på jordbruk, ville dette føre til 
økt arbeids-ytelse og føre dem opp i direkte konkurranse med 
Palananerne når det gjelder disposisjon/rådighet over land. 

6) Kombinasjonen av jakt og sanking, samt en begrenset akti
vitet når det gjelder jordbruk, danner sammen med utvek
sling/bytte et ekstraordinært vidt nettverk, som utgjør en 
effektiv tilpasningsform for en befolkning med en begrenset 
teknologi. 

Peterson konkluderer med den ideelle anvisning at en alltid bør 
trekke inn nabo-folkenes økonomiske rolle, når en tolker 
forhistoriske folkeslags levesett. Diffusjon bør betraktes som et 
sekundært element i tilpasnings-prosessen. Det er rimeligere å 
forestille seg at utvekslings-prosesser i forhistorisk tid kan ha 
bidratt til å bremse den teknologiske utviklingen, dersom de 
forekom. Slike utvekslinga-prosesser kan ha medvirket til at den 
totalte "bærekraften" ble styrket gjennom "mellom-kulturell", 
gjensidig spesialisering mellom folkeslag, og kan således ha 
avledet, lettet for det presset som måtte foreligge når det 
gjaldt å drive frem en intern spesialisering og arbeids-deling. -

En slik analysemåte kan oppfattes som en presisering i øko
funksj onalistisk retning ( - med utgangspunkt i energi-strømmen -

) av den tilnærmingsmåte som Fredrik Barth tillempet i flere 
tidlige arbeider. Der beskrev han som kjent konkurranse og 
symbiotiske relasjoner mellom ulike etniske grupper med utgangs
punkt i nisje-begrepet; noe som muliggjorde en analyse av folke
gruppers fordeling innenfor et territorium, og samspillet dem i 
mellom, ut fra en økologisk differensiering muliggjort av deres 
særskilte kulturelle repertoir. Folkegruppenes ressurs-utnyttelse 
ble dermed langt på vei kulturelt betinget, noe som åpnet for 
komplementære forhold og symbiotiske relasjoner. (Eksempelvis 
Barth 1971:107 - 133 (Del II:Ekologi. 7 ) - Med henvisning til 
Barth (1964), understreker da også Peterson at etniske grenser 
tildels kan bidra til avgrensning av og vedlikehold av gjensidig 
avhengige under-enheter innenfor større økonomiske system. (Jfr. 
Odner 1983.) - I hovedsak synes altså Peterson å stå for et øko
funksjonalistisk (kybernetisk) syn, som gjør kartleggingen av 
"bærekraften" ("carrying capacity") til et hovedspørsmål, men som 
vil utvide perspektivet til å gjelde nabo-folkene, for å danne 
seg et mer adekvat grunnlag å trekke slutninger fra. - På ett vis 
kan man kanskje konkludere med at Peterson setter bl.a. Barths 
synspunkter m.h.t. gjensidig tilpasning mellom ulike folkeslag -
knyttet til økologisk differensiering og utnytting av ulike 
økologiske nisjer - inn i et perspektiv gitt av fokuseringen på 
"carrying capacity". 

7 "Ekologiska relationer mellan etniska grupper o Swat i 
narra Pakistan" (1956); "Konkurrens och symbios i nord~stra 
Baluchistan" (1964). 
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De utvekslinga-prosesser som tilsammen utgjør det en kan kalle 
"handelssamkvemmet på Nordkalotten" kan nå betraktes som et sett 
av system-sammenhenger og gjensidige forbindelser mellom 
systemer, på ulike nivåer. Utvekslingen mellom agrar-baserte 
samfunn på den ene siden, og jakt/fangst-samfunn på den andre, -
som i seg selv kan oppfattes som en inter-systemisk prosess - kan 
sies å utspille seg på tre ulike nivåer: 

- For det første utgjør de enkelte samiske lokalsamfunn 
(siida'er) og regioner egne produksjons- og konsumpsjons
systemer. 

- For det andre er de "handelsapparatene" som er vokst frem 
med utspring og støtte i hver "nasjonalstats" interessesfære 
tildels integrert på en måte som gir dem system-karakter; 
slik at en kan snakke om "nasjonale handelssystem". 

- For det tredje definerer selve samspillet mellom de to 
foregående nivåene et "system" på et tredje, overordnet 
nivå; gjennom summen av de aktiviteter som utspiller seg 
innenfor disse rammene. Dette utgjør tilsammen det struk
turerte, institusjonaliserte rammeverket som utvekslingen 
mellom agrare og jakt/fangst-baserte samfunn finner sted 
innenfor. 

I en analyse som tar utgangspunkt i en slike betraktninger, vil 
det være et grunnleggende, gjennomgående spørsmål hvordan 
"system-karakteren" kommer i stand og skal forstås på hvert nivå; 
og hvordan system-interne ("intra-systemic") og mellom-systemlige 
("inter-systemic") relasjoner står i forhold til hverandre og 
virker sammen: Hvordan og i hvilken forstand kan en eventuelt 
snakke om, eller forutsette integrasjon av et slikt omfang at det 
er legitimt å karakterisere noe som "system"? - Hvordan kommer 
den gjensidige avhengigheten mellom systemer i stand og mani
festerer seg? - I det konkrete tilfellet med Nordkalotthandelen 
synes det vesentlig å spørre seg: Hvordan er samhandling, 
forbindelser og motsetninger på det "mellom-systemlige" planet 
med og skaper forutsetninger for, og eventuelt opprettholder de 
institusjonaliserte aktivitene på det system-interne planet, 
innad i de samiske produksjons- og konsumpsjons-enhetene? Og vice 
versa: Hvordan er aktivitetene innad i de samiske lokalsamfunn 
med og konstituerer de eksterne forbindelsene og relasjonene til 
andre system; enten på samme eller "høyere" nivå? I hvilken 
utstrekning utgjør de strukturerte aktivitetene på ett nivå 
normer, ressurser eller eventuelt "føringer" for aktivitetene på 
et annet? Gis det grenser for det "funksjonelt kompatible" mellom 
de ulike system-nivåene? 

1.4. Generelt metodisk perspektiv: Systemer i samvirke og 
gjensidig avhengighet: 
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Et systematisk studium av handelens betydning synes derfor best å 
kunne foregå som et studium av gjensidig relaterte systemer på 
ulike nivåer. Dersom en nærmer seg problemet på denne måten, blir 
det vesentlig å trekke inn en del nyere teoretiske synspunkter 
innenfor generell samfunnsvitenskap (sosiologi), som bl.a. 
vedrører hvordan slike "inter-systemiske" sammenhenger og 
avhengighets-forhold kan konsiperes. 

Både Pierre Bourdieu og Anthony Giddens har i flere arbeider på 
1970- og 1980-tallet utviklet synspunkter som synes å ha relevans 
for et slikt studium. De har mye til felles ved det at de begge 
har søkt å overskride noen av de klassiske dikotomiene/dilemmaene 
som tradisjonelt har ført diskusjonen innen samfunnsvitenskapene 
inn i rigide posisjoner, slik som: 

Objektivisme/subjektivisme 
struktur, funksjon/dynamikk, historie 
Strukturelt anlagte studier/metodologisk individualisme 

("aktør-perspektiv") 
Modell/utførelse ("Performance") 

Begge kan sies å stå for en redefinering av forsknings-objektet 
innen samfunnsvitenskapene, hvor de søker å integrere innsiktene 
fra både det aktør-rettede perspektivet, og studiet av samfunns
messige strukturer, og kople dem sammen i en mer helhetlig 
tilnærming til samfunnsmessige prosesser. Bourdieus forsøk er 
særlig knyttet til hans teori med utgangspunkt i begrepet 
"habitus"; mens Giddens har utviklet det han kaller "strukture
ringsteorien". Vi skal her gi en kortfattet fremstilling av 
sentrale synspunkter hos disse forfatterne, som et utgangspunkt 
for den generelle formulering av vår forskningsoppgave. 

Sentralt hos begge står den oppfatning at en helhetlig teori om 
samfunnsmessig praksis ikke kan komme utenom det faktum at det er 
villende, intensjonale mennesker som handler. Samtidig må man ta 
tilbørlig hensyn til at disse handlende, intensjonale aktørene 
ikke agerer i vakuum, men i forhold til objektiverte strukturer. 
Bourdieu hevder imidlertid at man må forkaste alle teorier som 
eksplisitt eller implisitt behandler praksis som en mekanisk 
reaksjon, som er direkte betinget av foregående vilkår, og kan 
reduseres til mekanisk virkning av forhåndsoppstilte 'modeller' 
eller 'regler'. På den ene siden gjør Bourdieu dermed front mot 
en naiv realisme eller objektivisme, som tingliggjør systemer av 
objektive relasjoner, ved å behandle dem som totaliteter som er 
konstituert utenfor og uavhengig av den individuelle historie. På 
den annen side kan man heller ikke nøye seg med å studere den 
"konjunkturelle strukturen" som de individuelle aktørene i selve 
interaksjons-situasjonen utgjør, og regne med at alt kan 
forklares ut fra de faktorer man har oversikt over i denne 
situasjonen. Slik gjør Bourdieu med sin tilnærmingsmåte også 
front mot interaksjonismen og etnometodologien, "som reduserer 
samfunnsvitenskapenes konstruksjoner til konstruksjoner av 2. 
grad, nemlig konstruksjoner av konstruksjonene til aktørene på 
den sosiale scenen" ••. "eller ..• til beretninger om de beretninger 
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som aktørene produserer og hvorved de tilskriver sin verden 
mening." (Bourdieu 1977:21, med adresse til Schutz og Garfinkel; 
jfr. 1971:81.)8 

I tråd med dette vender Bourdieu seg også mot Sartre's form for 
eksistensialisme, som kan oppfattes som den betrakter hver 
handling som en konfrontasjon uten presedens mellom individets 
handling og verden - og derfor uten videre objektiverte føringer
/bindinger. (Bourdieu 1977:73.) 

I følge Bourdieu bærer nemlig de individuelle aktørene med seg en 
internalisering av sine tidligere og nåværende posisjoner i det 
sosiale systemet, som igjen er et resultat av en objektiverings
prosess. Derfor er det vesentlig også å ha med seg oversikt over 
de objektiverte strukturene, som til dels forlener samfunns
medlemmene og deres handlinger med en objektiv mening. som går 
utover deres subjektive intensjoner og bevisste, intenderte 
prosjekter, - det være seg kollektive eller individuelle. 
(Bourdieu 1977:81.) Det er nettopp for å ivareta sammenkoplingen 
av disse to sidene, at Bourdieu utvikler begrepet 'habitus', -
som et generativt prinsipp, som skal ivareta den formidlingen 
som skjer ved at de objektive strukturene blir internalisert i 
aktørene, ved at de erfaringer de gjør med disse objektive 
strukturene nedfelles som en indre "matrise" eller referanse
ramme. Dermed kommer de til å medvirke som strukturerende 
disposisjoner for disse aktørenes handlinger, samtidig som disse 
disposisjonene og handlingene som defineres av dem, i sin tur 
virker tilbake på de objektive betingelsene, - dels ved å 
opprettholde dem, og dels ved å endre dem. 

"In short, the habitus, the product of history, produces 
individual and collective practices, and hence history, in 
accordance with the schemes engendered by history. The 
systems of dispositions - a past which survives in the 
present and tends to perpetuate itself into the futura by 
making itself present in practices structured according to 
its principles, an internal law relaying the continuous 
exercise of the law of external necessities (irreducible to 
immediate conjunctural constraints) - is the principle of 
the continuity and regularity which objectivism discerns in 
the social world without being able to give them a rational 
basis." (Bourdieu 1977:82.) 

I følge Bourdieu bør nå siktemålet i hvert enkelt tilfelle være å 

8 "To escape from the subjectivist illusion, which reduces 
social space to the conjunctural space of interactions, that is, 
a discontinuous succession of abstract situations, it has been 
necessary to construct social space as an objective space, a 
structure of objective relations which determines the possible 
form of interactions and of the representations the interactors 
can have of them. (Bourdieu 1984:244.) 
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gi en komplett beskrivelse av relasjonen mellom habitus, - som et 
sosialt konstituert system av kognitive og motiverende struk
turer, - og den sosialt strukturerte situasjonen hvor de enkelte 
aktørers interesser er definert. (Bourdieu 1977:76.) Bourdieu er 
m.a.o ute etter å beskrive et dialektisk forhold mellom de 
internaliserte, kognitive strukturene, og de objektive hendingene 
som fører til at aktørene mobiliserer disse for å mestre 
situasjonene: 

" ••• the dialectical relationship between, on the one hand, a 
habitus, understood as a system of lasting, transposable 
dispositions which, integrating past experiences, functions 
at every moment as a matrix of perceptions, appreciations, 
and actions and makes possible the achievement of infinitely 
diversified tasks, thanks to analogical transfers of schemes 
permitting the solution of similarly shaped problems, and 
thanks to the unceasing corrections of the results obtained, 
dialectically produced by those results, and on the other 
hand, an objective event which exerts its action of 
conditional stimulation calling for or demanding a deter
minate responsa, only on those who are disposed to con-
sti tute it as such because they are endowed with a deter
minate type of dispositions (which are amenable to redupli
cation and reinforcement by the "awakening of class 
consciousness", that is, by the direct or indirect posses
sion of a discourse capable of securing symbolic mastery of 
the practically mastered principles of the class habitus)." 
(Bourdieu 1977:83.) 

Hensikten er altså ikke å ignorere de objektiverte strukturene, 
men å etablere forholdet mellom disse strukturene og praksis'ene 
eller representasjonene som ledsager dem, for å komme frem til 
det generative prinsippet for produksjonen av den observerte 
orden. (Bourdieu 1977:72.) 

Bourdieus synspunkt er grunnleggende historisk i den forstand at 
han betoner at habitus i seg selv er et historisk produkt, og at 
både de objektiverte strukturene, og de kognitive og motiverende 
strukturene som de i sin tur er med og produserer, blir skapt 
gjennom en historisk prosess. Dersom en ser bort fra dette, er en 
etter Bourdieus mening dømt til å redusere forholdet mellom de 
ulike samfunnsmessige handlingssett til en "logisk formel", som 
gjør det mulig å utlede hvilken som helst av dem fra hvilken som 
helst annen. Det hele innskrenkes til "oversettelser av den samme 
setningen". (Bourdieu 1977:83.) 

Giddens' strukturasjonsteori. 

A. Giddens utforming av teorien om "strukturasjon" har svært 
meget til felles med Bourdieus synsmåter. Hovedsiktemålet synes å 
være å integrere, og betone den gjensidige avhengigheten mellom 
struktur og handling. Dermed blir det meningsløst å operere med 
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skiller som synkron vs. diakron, og statisk vs. dynamisk analyse. 
- I dette øymed vektlegger Giddens begrepet 'struktur', og søker 
å løsne noe på den tette identifikasjonen mellom dette begrepet 
og begrepet 'system'; selv om strukturer fortsatt skal være å 
forstå som egenskaper ved sosiale systemer. Utgangspunktet er 
det han kaller "strukturenes dualitet" eller dobbelt-karakter. 
Med dette sikter han til at de strukturelle egenskapene ved et 
sosialt system både må forstås middel (medium) for de praktiske 
handlinger som konstituerer systemet, og som resultat av disse 
handlingene. På linje med Bourdieu betoner Giddens samspillet 
mellom strukturene som går igjen på "aktør"-siden og de objek
tiverte strukturene. "Strukturenes dualitet" får derfor samme 
funksjon som Bourdieus "habitus"-begrep, når det gjelder å 
integrere struktur og handling: 

"The concept of structuration involves that of the duality 
of structure, which relates to the fundamentally recursive 
character of social life, and expresser the mutual depen
dence of structure and agency. By the duality og structure I 
mean that the structural properties of social systems are 
both the medium and outcome of the practices that constitute 
those systems. The theory of structuration thus formulated, 
rejects any differentiation of synchrony and diachrony or 
statics and dynamics. The identification of structure with 
constraint is also rejected: structure is both enabling and 
constraining, and it is ane of the spesific tasks of social 
theory to study the conditions in the organisation of social 
systems that govern the interconnections between the two. 
According to this conception, the same structural charac
teristics participate in the subject (the actor) as in the 
object (society). Structure forms 'personality' and 
'society' simultaneously - but in neither case exhaustively: 
because of the signif ication of unintended consequences of 
action, and because of unacknowledged conditions of action." 
(Giddens 1979: 69f.) 

Med dette utgangspunktet blir Giddens strukturasjons-teori bygd 
opp rundt følgende tre grunnleggende begreps-definisjoner: 

' Struktur ' : 

'System(er)': 

Regler og ressurser, eller sett av trans
formasjons-relasjoner, som stadig og gjentatt 
blir forutsatt og underforstått i reproduk
sjonen av sosiale systemer. Struktur 
eksisterer bare som spor i minnet, som utgjør 
det organiske grunnlaget for innsiktsfull 
menneskelig handling. 

Reproduserte relasjoner mellom aktører og 
kollektiver, forstått og organisert som 
reproduserte, regulære sosiale praksis'er. 
Sosiale systemer varierer i stor grad når 
det gjelder graden av "system-karakter, og må 
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'Strukturasjon': 

ikke forståes slik at det kun gjelder knipper 
av sosiale relasjoner som er klart avgrens
bare fra andre. 

Vilkår for kontinuitet eller transformasjon 
av strukturer, og dermed for reproduksjon av 
sosiale systemer. (Giddens 1984:25, 165, jfr. 
376-377.) 

"Regler og ressurser" er således faktorer som aktører og 
kollektiver kan mobilisere og gjøre seg nytte av, i den samfunns
messige praksisen. Dermed setter de både sitt preg på, og gjør 
aktørene i stand til å handle. Samtidig blir de selv opprettholdt 
og eventuelt videre-utviklet og transformert, gjennom aktørenes 
handlinger. De er altså også medium for sosial reproduksjon. 
Giddens betoner at "regler" i hvert fall har en dobbelt-sidig 
karakter: De fungerer både som måter å konstituere mening 
("signifying") på, og som normative sanksjoner. 

Med dette knytter Giddens altså struktureringen og "strukturenes 
dualitet" til interaksjons-nivået. Det er i den konkrete 
interaksjonen mellom aktører at mening konstitueres, og dermed 
den sosiale reproduksjonen foregår. Giddens understreker den 
rollen som "innsiktsfulle" ("knowledgeable") aktører spiller for 
den sosiale reproduksjonen, gjennom sine målrettede, strategisk 
motiverte handlinger, og samtidige refleksjon over sine hand
linger. Mening etableres nettopp gjennom relasjonelle koder som 
er situert i den sosiale praksisen, - nettopp i aktørenes evne 
til fortsatt å manøvrere i mangfoldet av sosiale kontekster. Men 
det er likevel galt å oppfatte samfunnet som noe som fritt og 
plastisk kan skapes fullstendig av aktørene, gjennom en rekke av 
abstrakte interaksjons-situasjoner over tid, hvor aktørene bare 
bringer med seg sine intensjoner og målsettinger. 

" ••. the communication of meaning in processes of interaction 
does not just 'occur' over time. Actors sustain the meaning 
of what they say and do through routinely incorporating 
'what went befare' and anticipations of 'what will come 
next' into the present of an encounter." (Giddens 1979:84.) 9 

Med sine nye definisjoner av 'struktur' og 'strukturering', får 
Giddens behov for også å operere med en mer presis definisjon av 
"system-karakter", eller "system-integrasjon". Han skiller her 
skarpt mellom "sosial integrasjon" og integrasjon av systemer. 
Mens det førstnevnte dreier seg om gjensidighet mellom aktører, 

9 Jfr. dessuten: "Structure is not 'external to individuals; 
as memory traces, and as instantiated in social practices, it is 
in a certain sense more 'internal' than exterior to their 
activities in a Durkheimian sense." (Giddens 1984:25.) 
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som forutsetter samtidig tilstedeværelse, gjennom en serie av 
møter eller situasjoner; forutsetter system-integrasjonen ikke 
slik samtidig tilstedeværelse. Den første dreier seg om hva slags 
karakter samhandlingen ansikt til ansikt har; den sistnevnte 
hører til på det nivået som defineres av relasjonene mellom 
sosiale systemer eller kollektiver. (Giddens 1984:72,376f.; 
1979:76ff.) 

Dette skillet henger sammen med den vekt Giddens tillegger 
variasjon når det gjelder lokalisering i tid og rom ("time
space"), og reflekterer samtidig at ulike faktorer kan være 
dominerende på de ulike nivåene: 

" 'Face-to-face interaction' rather emphasises the signi
ficance of space and presence in social relations; in the 
immediacy of the lif e-world, social relations can be 
influenced by different factors from those involved with 
others who are spatially (and perhaps temporally) absent." 
(Giddens 1979:77.) 

Disse distinksjonene henger igjen sammen med den vekt Giddens vil 
tillegge "gjensidig avhengighet" og "gjensidige forbindelser" 
mellom ulike sosiale systemer som eksisterer side om side, når 
det gjelder å forklare dynamikken i den sosiale utvikling. I boka 
"A Contemporary Critique of Historical Materialism" fra 1981 
vender Giddens seg særlig eksplisitt imot tilnærmingsmåter som 
betrakter samfunn som isolerte enheter; og som med dette 
utgangspunktet legger opp til, eller forutsetter at alle 
mekanismer som forårsaker den videre system-utvikling skal 
forefinnes innen systemet. I stedet understreker Giddens at 
gjensidig avhengighet mellom strukturelt ulikeartede samfunn 
utgjør et potensiale for samfunnsmessig omdanning, etter som de 
ofte representerer labile snitt og overlappinger mellom ulike 
samfunnsmessige organisasjons-måter. (Giddens 1981:23.) Som en 
konsekvens av dette betoner Giddens den rollen som spilles av de 
gjensidige forbindelser ("inter-connections") som alle samfunn 
eksisterer midt oppe i. Han understreker dessuten hvilke vansker 
som egentlig er forbundet med å avgrense "et samfunn" eller en 
samfunnmessig enhet fra omgivelsene, på en meningsfylt måte. -
Analysen bør heller dreie seg om å klarlegge hvilken virkning de 
stadig endrede formene for "mellom-samfunnsmessig system" 
("inter-societal system") har på endrings-prosessene (Giddens 
1981:24.) 

1.5. Samvirke og strukturering som perspektiv på handels
samkvemmet. 

Giddens understreker at både det transaksjonelle og det institu
sjonelle perspektivet må søkes ivaretatt: 

"1. Social systems are produced as transactions between 
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agents, and can be analysed as such on the level of social 
conduct. This is 'methodological' in the sense that 
institutional analysis is bracketed, although structural 
elements necessarily enter into the characterisation of 
action, as modalities drawn upon to produce interaction. 

2. Institutional analysis, on the other hand, brackets 
action, concentrating upon modalities as the media of 
social systems. But this is also purely a methodological 
bracketing, which is no more defensible than the first if we 
neglect the essential importance of the conception of the 
duality of structure." (Giddens 1979:95.) 

A utelate en av sidene kan bare oppfattes som at man metodologisk 
"setter parentes ('epoche') om det" - dvs. man erkjenner dets 
betydning, men lar analysen av dette feltet "henge" - foreløpig. 

"Concentration upon the analysis of the structural proper
ties of social systems, it should be stressed, is a valid 
procedure only if it is recognized as placing an epoche upon 
- holding in suspension - reflexively monitored social 
conduct." (Giddens 1984:30.) 

Den analysen som her søkes gjennomført av handelssamkvemmet må 
forståes i et slikt perspektiv. Ved utviklingen av de mer 
konkrete tilnærmingsmåtene og spesifikke problemstillingene i det 
følgende, vil jeg nettopp søke å ha in mente at de institusjona
liserte mønstrene som lar seg registrere på ulike system-nivå, 
nettopp blir skapt, vedlikeholdt og videreutviklet gjennom 
reflektert menneskelig handling på individ-nivået. Imidlertid 
byr det kildematerialet som står til disposisjon svært få ( - om 
noen ? - ) muligheter til å kunne belyse dette direkte. Det må 
rett og slett konstateres at vi mangler empirisk materiale som 
kan dekke dette nivået i den aktuelle tidsepoken. Dersom vi skal 
innskrenke oss til å trekke inn kildemateriale fra Nordkalotten 
fra perioden ca. 1550 - 1700, er vi er derfor nødt til å 
gjennomføre en slik "metodologisk parentes-setting", og med 
overlegg la denne delen av analysen "henge i luften". A få belyst 
det transaksjonelle aspektet i tilsvarende grad, ville kreve en 
tildels helt annen undersøkelse, hvor en f.eks. baserte seg på 
synkrone analogi-slutninger. - I en viss forstand må en derfor 
kunne konkludere med at studier av denne typen kun muliggjør en 
historisk sosiologi, - og ikke en historisk antropologi, - dersom 
en med det mener at det må gjennomføres en konkret analyse av 
prosessene på det individuelle transaksjons-nivået. 

Det perspektivet på "strukturasjon", "system" og "habitus", som 
Giddens og Bourdieu trekker opp, vil etter min mening kunne 
tillempes på følgende måte ved studiet av handelssamkvemmet: 
I tilslutning til Bourdieu må det være essensielt å prøve å 
klarlegge hvilke prinsipper som er medvirkende for produksjonen/
reproduksjonen (eventuelt transformasjonen) av "den observerte 
orden". Dette må innebære å studere de sosiale betingelser for at 
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de observerte system-sammenhenger blir reprodusert, respektive 
omdannet. Erkjennelsen av at system-sammenhengene blir 
opprettholdt og "formidlet" gjennom praksisen til menneskelige 
aktører, som reflekterer over sine handlinger og deres resultater 
- kommer dermed til syne gjennom den vekt vi tillegger de sosiale 
relasjonene. Incitamenter og motiveringer for endringer i 
handelsforbindelsene betraktes altså som "formidlet" gjennom 
handlinger i et slikt sosialt nettverk. Det er altså ikke snakk 
om å tolke atferden i handels-sammenheng som "blinde reaksjoner" 
og "responser" på ytre stimuli. 

Dette vil bl.a. innebære at vi må spørre: I hvilken grad har de 
systemiske utvekslingsforhold bidratt til vedlikehold/trans
formasjon av de rådende produksjons-relasjoner innad i de samiske 
samfunn? I hvilken grad har atferd diktert av disse interne 
system-betingelsene bidratt til utformingen av det systemet på 
høyere nivå, som handelssamkvemmet i sin totalitet utgjør? - I 
dette perspektivet synes det ikke minst viktig å understreke den 
vektlegging på "gjensidige forbindelser systemene imellom", som 
Giddens gjør seg til talsmann for, og som vi også vil se 
understreket av andre forskere. - Det er slike hensyn vi vil ha 
for øye, når vi i de tre neste kapitlene drøfter begrepsapparat, 
utforming av relevante "modeller" og operasjonalisering/
spesifisering av problemstillingene. 

1.5.1. Opplegg for fremstillingen. 

Etter disse innledende bemerkningene og presentasjonen av 
siktemålet med undersøkelsen, er fremstillingen bygd opp rundt 
tre hovedavsnitt: Teoretiske forutsetninger (del II), institu
sjonelle og realhistoriske forutsetninger (del III), samt en 
ekstensiv og komparativ drøfting av handelssamkvemmets betydning, 
som vil foregå trinnvis, og som også vil omfatte en vurdering av 
effekten til ulike medvirkende (årsaks-)faktorer. 

Diskusjonen og avklaringen av de teoretiske forutsetningene 
omfatter tre kapitler: I kapittel 2 tar jeg opp en konkret 
drøfting av begrepsapparatet ut fra en del hensyn som er 
presentert i innledningen; i første rekke at det skal være i 
stand til å fange opp utvekslings-prosesser mellom samfunn av 
ulik type. Dette innebærer også en diskusjon og avklaring på en 
rekke andre spørsmål: 

- Hva slags prinsipper som kan sies å være dominerende på 
ulike sektorer innenfor ulike samfunn; 
- Distinksjon mellom begrepene 'subsistensmåte' og 'produk
sjonsmåte'; 
- Klargjøring av forholdet mellom motsetninger mellom 
systemer og innad i systemer. 

Endelig søker jeg å drøfte hvor relevante særskilte begreps-sett 
er for de samiske samfunn i den periode vi her studerer; slik som 
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begrepene om 'band' og 'band'-samfunn. 

Temaet for kapittel 3 er en drøfting av modeller på ulikt nivå: 
Både med sikte på det "overordnede system-nivå" som omfatter hele 
Nordkalotten/Sapmi, - med sikte på det nivået som utgjøres av de 
lokale samiske samfunnsenheter (siida'er); i egenskap av både 
produksjons- og konsumpsjans-enheter. Et sentralt spørsmål i 
dette kapitlet er hvordan det eventuelt er mulig å kombinere 
trekk fra det en kan kalle en "økologisk press-faktor"-modell, 
som er utviklet og spesifisert innenfor en klar øko-funksjonalis
tisk forsknings-tradisjon; med et syn som trekker et klart skille 
mellom de økologisk definerte "subsistens-aktivitetene", og de 
sosiale produksjons-relasjonene, - slik at de sistnevnte blir 
tilkjent stor grad av uavhengighet/spillerom og egen-dynamikk. På 
grunnlag av denne diskusjonen lanserer jeg en helhetlig, 
kombinert modell som skal fange opp og kombinere disse ulike 
sidene. 

I kapittel 4 går jeg mer konkret inn på hvilke problemstillinger 
og hypoteser det er mulig, aktuelt og relevant å stille til 
handelssamkvemmet på Nordkalotten; ut fra det helhetssynet som er 
innbakt i den presenterte modellen, og de sentrale begreper og 
avgrensninger som trekkes opp der. - Samtidig gir jeg en 
kortfattet, skissemessig presentasjon av hva hovedmetoden i 
undersøkelsen vil gå ut på: Synkron og diakron komparasjon, - i 
første rekke med utgangspunkt i skattyter-utviklingen for den 
kystsamiske befolkningen som hoved-kriterium; men også ved hjelp 
av å trekke inn andre typer kildemateriale. Det gis også en 
kortfattet presentasjon av dette materialet. 

Kapittel 5, som utgjør det første kapitlet i bolken om Realhisto
riske forutsetninger (del III), går for det første inn på den 
institusjonelle oppbygningen av handelsaktivitetene på Nord
kalotten over tid, og belyser dels hvordan hvert av de tre 
"nasjonale" handelssystemer var vokst fram, og hvilken institu
sjonell utforming de hadde fått. Dels gis det også en presenta
sjon av hvilke aktør-grupper og hvilke institusjoner som hadde 
viktige funksjoner for formidlingen mellom disse systemene. - Til 
dette kapitlet hører også med en konkret kartlegging av handels
forbindelsene og varestrømmene mellom det som utgjør de enkelte 
'elementene' i det overordnede systemet. (Herunder samiske 
samfunnsenheter (siida'er) og regioner, samt de aktør-gruppene 
som bestod av profesjonelle kjøpmanns-interesser. Dette søkes 
fremstilt på en rekke skisser. 
Dessuten trekker jeg fram en indikasjon på den gjennomgående 
integrasjon som i en viss forstand har gjort seg gjeldende på 
det overordnede (Nordkalott-) system-nivået. 

Siktemålet med kapittel 6 er en konkretisering og modifisering av 
det skissemessige bildet som nettopp er trukket opp i forrige 
kapittel, av de faktiske handelsrelasjonene de ulike samfunns
enhetene i mellom. Dette skjer gjennom presentasjon av visse 
struktur-trekk i et kvantitativt materiale som på en mer direkte 

29 



måte belyser enkelt-sektorer innenfor økonomien til de samiske 
regionene/siidaene. (Det svenske fogderegnskaps-materialet fra 2. 
halvdel av 1500-tallet.) Gjennom dette søker jeg å klargjøre 
særskilte former for innretting på/integrasjon i enkelte av de 
"nasjonale" handelsapparatene. 

Siden påvisning av endringer i handelssamband, samt eventuelle 
svar/reaksjoner på endrede betingelser for handelssamkvem, inngår 
som en hjørnestein for det videre resonnementet, avsluttes bolken 
med realhistoriske forutsetninger med kapittel 7, hvor jeg søker 
å trekke opp hovedlinjene i de endringer i handelsforholdene som 
fant sted gjennom siste halvdel av 1500-tallet, og særskilt i 
årene rundt 1600. Hovedvekten er her lagt på utslag av nasjonal
statenes politikk. 

Den egentlige drøftingen av tesen, - på grunnlag av trekk i 
kildematerialet, - skjer i del IV, kalt Komparasjon. Dette 
avsnittet er oppdelt i fire kapitler. De to første (kapittel 8 & 
9) søker i det vesentlige å kartlegge variasjon og samvariasjon i 
de ulike sett med "press-faktorer" (årsaksfaktorer) som kan 
tenkes å influere på svingningene i observert skattytertall. 
Kapittel 8 er særlig relatert til perioden ca. 1550 - ca. 1600, 
da det i første rekke er snakk om synkron komparasjon. Kapittel 9 
trekker opp et tilsvarende resonnement når det gjelder disse 
"pressfaktorene" for perioden ca. 1600 og frem til midten av 
århundret, da det er tale om både synkron og diakron komparasjon. 
Selve sluttsteinen i drøftingen for denne siste periodens 
vedkommende, - den trinnvise sammenlikningen og drøftingen region 
for region - skjer i kapittel 10. I dette kapitlet veksler jeg 
også til dels nivå; og går ned på analyser på husholda- og bo
oppgjøra-nivå, for å prøve å belyse et mønster som avtegner seg 
gjennom den trinnvise diskusjonen på region-nivå. 

I kapittel 11 kaster jeg et raskt blikk på handelssamkvemmets 
betydning for utvikling av nye produksjonsmåter i innlands
siidaene. - Endelig prøver jeg i avslutningen, kapittel 12 å 
samle noen av linjene gjennom undersøkelsen, samtidig som jeg i 
tilbakeblikk kommer med noen refleksjoner over opplegget for 
undersøkelsen. 
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Kapittel 2. 
Begrepsavklaringer. 

2.1. Innledning. 

Vi ønsker altså å fokusere på det en kan kalle en situasjon eller 
prosess av utveksling mellom to typer samfunn. - For korthets 
skyld vil vi følge den tradisjonelle terminologien, og snakke om 
et jeger-/sanker-samfunn på den ene siden; og på den andre siden 
et samfunn basert på jordbruk i siste instans, selv om represen
tantene for dette samfunnet innenfor vårt område kunne fremstå vel 
så mye som fiskere eller fisker-bønder. Gjennom sitt økonomiske, 
sosiale og politiske nettverk var de i alle fall integrert med det 
renere jordbruks-samfunnet lengre sør. 

Et første krav som må stilles til det begrepsapparat vi søker å 
fange denne utvekslingen med, er at det er i stand til å fange 
opp betydningsbærende (vesentlige) forskjeller i den type logikk 
eller rasjonalitet1 som kjennetegner tilpasningsformene (produk-

1 Begrepene 'rasjonalitet' (alternativt: 'logikk') brukes 
her med sikte på de grunnleggende, organiserende prinsippene 
(normene), som setter seg gjennom innenfor et system på et visst 
nivå, og som dominerer de prosessene som kan sies å utspille seg 
på dette nivået. (Eks.: "The underlying rationality of the 
economic system".) På det sosiale plan er 'rasjonaliteten' tett 
knyttet til hva slags institusjoner som er dominerende innenfor 
det som kan avgrenses som det "sosiale systemet". Gjennomført 
'deling' ("sharing") i motsetning til 'akkumulasjon' er eksempler 
på slike generelle, vidt ulike samfunnsmessige institusjoner, som 
setter farge på hele det sosiale livet. (Ingold 1980 snakker 
eksempelvis om "the rationality of sharing"; "the rationality of 
accumulation"; "pastoral rationality" osv. (s.: 9, 25, 90, 113, 
159). I dette ligger det altså en prinsippiell åpenhet for at de 
grunnleggende prinsippene som setter seg igjennom på system-nivå, 
ikke nødvendigvis behøver å identifiseres med, eller uten videre 
kunne betraktes som summen av de motivasjoner eller kalkyler som 
gjelder for individuelle handlingsvalg ( - jfr. Giddens struk
turerings-teori). - Begreper som 'strategi' og 'taktikk' kan ikke 
betraktes løsrevet, men må relateres til hva slags rasjonalitet 
som er fremherskende på det nivå, og innenfor det systemet en 
fokuserer på. - Dette er i samsvar med begrepsbruken hos Friedman 
1974, Bennett 1976 og Ingold 1980. Bennett har forøvrig pekt på 
at denne begrepsbruken står i et innvendig forhold til syns
punktene om "gjensidig samvirkende systemer", siden den koplingen 
mellom indre og ytre bindinger som ligger i en gjennomført 
system-betraktningsmåte, som skjærer på tvers av befolknings
enheter, også forutsetter at individer kan lære å oppføre seg 
forskjellig i ulike sub-systemer. Dette hjelper en også til å 
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sjonen) i vedkommende samfunn som står i utveksling med hver
andre. På dette felt er som kjent forsøkene og svarene legio. Det 
er også stor spennvidde blant svarene; alt ettersom svarene er 
ment å skulle karakterisere samfunnene som helhet, eller mer 
kontant retter seg inn mot visse aspekter av samfunnene, f.eks. 
særskilt knyttet til produksjons- eller subsistens-siden. Det 
varierer også i stor grad i hvilken grad svarene inneholder 
påstander om at visse aspekter av samfunnslivet skal være mer 
betydningsfulle enn andre, når det gjelder utformingen av 
samfunnet og dets institusjoner, samt dynamikken i samfunns
utviklingen. 

I den ene enden av kontinuet har vi å gjøre med enkle begrepspar 
som 'høstingsbruk'/'dyrkingsbruk' - som synes å knytte an til 
subsistens-siden på en kontant måte. I den andre enden har vi å 
gjøre med slike helhetlige konsepsjoner av samfunnslivet, som 
representeres av marxismen (i ulike varianter), den kultur
økologiske tilnærmingsmåten, og videre det som er blitt kalt øko
funksjonalismen. 

For at det skal være mulig å jevnføre vår fremstilling og våre 
resultater med undersøkelser av andre tilsvarende utvekslings
prosesser, blir vi altså nødt til å avklare hvilket innhold vi 
legger i noen sentrale termer som går igjen innenfor disse 
tilnærmingsmåtene. Og i denne sammenheng kommer vi heller ikke 
utenom en viss stillingtaken til de mer helhetlige konsepsjonene. 
Avklaringen av det ulike begrepsinnholdet vil dermed også 
uvegerlig bli en diskusjon om og stillingtaken til synspunktene 
hos noen teoretikere som plasserer seg sentralt i forhold til 
denne problematikken. 

2.1. Distinksjon mellom subsistens-måte og produksjons-måte. 

Som et passende utgangspunkt for diskusjonen kan tjene Julian 
Stewards kulturøkologiske tilnærmingsmåte. I forhold til sine 
forgjengere skilte Steward seg ut ved den betydning han tilla 
subsistens-aktivitetene når det gjaldt utformingen og variasjonen 
innenfor den menneskelige kulturen overhodet. For å kunne 
'forklare' kultur som 'prosess' måtte man ifølge Steward isolere 
og analysere de sidene ved kulturen hvor de "funksjonelle bånd" 
til naturomgivelsene var tettest, nemlig i det han kalte "kultur
kjernen": 

" .•. sammenstillingen av de trekkene som er tettest forbundet 
med subsistens-aktiviteter og økonomiske ordninger. Kjernen 

skjelne mellom ulike nivåer av rasjonalitet. (Bennett 1976:274f.) 
- Etter dette må vi kvalifisere 'rasjonalitet' alt etter hvilket 
nivå vi går inn på, og hvordan vi har avgrenset det systemet vi 
fokuserer på. 
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innbefatter slike sosiale, politiske og religiøse mønstre 
som empirisk lar seg bestemme som nært forbundet med disse 
ordningene. Utallige andre trekk kan variere i større grad, 
fordi de er løsere forbundet med kjernen. Disse sistnevnte, 
eller sekundære trekkene er i større grad bestemt av rent 
kultur-historiske faktorer - av tilfelidge innovasjoner 
eller ved diffusjon - og de forsyner kulturer som har like 
kjerner, en utvendig forskjellighet. Kulturøkologi legger 
hovedvekten på de trekkene som ved empirisk analyse viser 
seg å være tettest involvert i utnyttingen av omgivelsene på 
kulturelt foreskrevne måter." {Steward 1976(1955):37. - Min 
oversettelse.) 

Om man så på den andre siden gjennomførte en tilsvarende opera
sjon på miljø-siden, og fikk bestemt "de relevante miljøtrekk", 
dvs. de trekkene ved hele det geografiske området, som faktisk 
hadde funksjonell betydning for den menneskelige tilpasning, 
hadde man avgrenset de størrelser (trekk, felt) som kunne inngå i 
den endelige analysen, hvor man skulle betrakte det økologiske 
samspillet. Disse to operasjonene på henholdsvis kultur- og 
miljø-siden ble betraktet som samsvarende, og skulle ha som 
endelig resultat at det distinkte skille mellom analyser fra 
menneskets side og fra "naturens" side ble utvisket. De to 
analysene skulle fremtre som ulike måter å tilnærme seg en og 
samme (helhetlige) prosess på. 

Stewards konsepsjon kan kanskje illustreres som på figur 2.1. 
Hans oppfatning må sies å ha et utvetydig tyngdepunkt i analysen 
av subsistens-aktivitetene eller den "tekno-økonomiske" kjernen. 
Utformingen av disse subsistens-aktivitetene, - i gjensidig 
avhengighetsforhold med det omkringliggende miljø -, oppfattes 
langt på vei som determinerende for kulturen som helhet. Steward 
satte opp følgende 3 prosedyrer som veiledning for konkret 
forskning: 

1) Først må man analysere det gjensidige avhengighets
forholdet mellom den utnyttende eller produktive teknologien 
og det omgivende miljøet. 

2) For det andre må man analysere de atferdsmønstrene som 
inngår i utnyttelsen av et bestemt område ved hjelp av en 
bestemt område ved hjelp av en bestemt teknologi. 

3) For det tredje må man få fastslått i hvilken utstrekning 
disse atferdsmønstrene som henger sammen med utnyttelsen av 
miljøet, påvirker andre aspekter av kulturen. (Steward 
1976(1955):40f.) 

Gjennom fokuseringen på den "tekno-økonomiske" kjernen må Steward 
sies å ha lagt grunnlaget for flere seinere oppfatninger, som på 
tilsvarende måte vil vektlegge "subsistens-kjernen", men som kan 
variere med hensyn til hvilket teoretisk apparat de ellers vil 
trekke inn. {"Øko-system"-tilnærmingsmåten, "Øko-funksjonalisme" 

33 



etc.) Uansett hvilken merkelapp en vil benytte, synes det rimelig 
å identifisere en hovedretning i kjølvannet etter Steward, som i 
hovedsak betrakter kulturen ut fra et fokus på samspillet mellom 
"selektivt press" og "tilpasningssvar" ("adaptive responses") når 
det gjelder subsistensmåten. Det dynamiske element innenfor 
kulturutviklingen tilskrives altså ulike "svar" menneskene griper 
til, under ulike typer "stress" mot den etablerte subsistens
måten. Denne synsmåten påtreffes i ulike varianter og med ulike 
modifikasjoner i tillegg: Som "kulturell materialisme" hos ~ 
Harris (1980), som "Økologisk modell" hos Boserup (1973) og 
Wilkinson (1973), og i en modifisert "adaptiv dynamisme" hos~ 
Bennett (1976). Til grunn for tankegangen ligger et begrep om en 
"økologisk balanse", - mellom folketall og ressurs-grunnlag -, 
som søkes opprettholdt. Ikke fullt så eksplisitt utformet, men 
likevel grunnleggende for analysen, har vi også funnet den samme 
tankegangen igjen i tidligere, tilsynelatende mer empirisk 
innrettede arbeider, også med tilknytning til Nordkalotten. (Eks. 
Tegengren 1952, Vorren 1978; 1980.) 

Ofte forekommer tankegangen om en "økologisk balanse" mellom 
folketall og ressurs-tilgang, formulert i termer som retter 
fokuset mot et områdes ressurs-tilganger, og den evne/kapasitet 
som ressurs-enhetene innenfor et nærmere avgrenset område har, 
når det gjelder å kunne fØ en befolkning ved et visst, gitt 
teknologisk nivå. Termen "carrying capacity" synes å være et 
eksempel på dette. Den har særskilt vært benyttet som analyse
redskap av arkeologer/kulturantropologer som har interessert seg 
for utvikling av ulike tidlige tilpasningsformer, og særskilt den 
forhistoriske overgangen fra jakt/sanking til mat-produksjon. 
(En kritisk oppsummering av ulik bruk av "carrying capacity"
begrepet i forhistoriske sammenhenger er gitt av Glassow 1978; se 
dessuten Redding 1988.)2 

Til den helhetsoppfatning som ligger til grunn for alle disse 
versjonene, kan det rettes tre kommentarer: 

1) Konsepsjonen av dynamikken er grunnleggende funk
sjonalistisk; dvs. dynamikken i denne delen av kultur
aktivitetene som har med subsistensen å gjøre, betraktes som 
tilpasninger, "svar" innenfor et system hvor initiativet 
kommer fra et eller annet "press", som oppstår mot den 
etablerte økologiske balansen, og som formidles/omsettes til 
ny tilpasning som "kompenserer" for presset, gjennom 
funksjonelle (konsekvens-innrettede) tilbakemeldings
mekanismer. ("Feed-back".) (Stinchcombe 1968; Lunden 1974; 
uten dat.) 

2) Konsepsjonene er tilsynelatende i stand til å "forklare" 

2 Dette kan betraktes som en særskilt måte å definere 
'rasjonalitet' på subsistens-nivået, med utgangspunkt i et 
særskilt 'økologisk balanse'-begrep. 
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den måten adaptive "svar" oppstår på, hovedsaklig gjennom 
fokusering på dette økologiske samspillet. Selv om en del 
teoretikere søker å inkorporere hensynet til sosial 
organisasjon og sosiale prosesser, og ta i betraktning at 
menneskenes organisering i ressurs-utnyttingen også må ha 
noe å gjøre med/utspring i den sosiale organiseringen; kan 
en del av disse forsøkene på å integrere de sosiale 
aspektene synes "utenpå-klistrede" og mindre vellykte. En 
del av forklaringsmodellene synes ikke å forutsette at man 
må inkorporere de sosiale aspektene. 

3} Det funksjonalistiske "paradigmet" kan fremstå mer eller 
mindre sterkt og konsekvent. I sin mest utpregede og 
konsekvente form hvor det tilsynelatende tilskrives 
forklaringskraft på lik linje med funksjonalistiske 
prinsipper innenfor naturvitenskapen, forutsetter det et 
selektivt prinsipp på linje med det som kan etableres 
innenfor noen naturvitenskaper. (F.eks. biologien, jfr. 
Elster 1983:21, 49-55.} En kan også registrere forsøk på å 
stille opp tilsvarende selektive prinsipper for utviklingen 
av kultur og samfunnsliv. (Eksempelvis Redding 1988: 59, 
63f., 89-90, som snakker om "fitness" eller "relativ 
fitness" mellom ulike befolkningsgrupper, som en slags 
selektiv "nøkkel". - Nærmere omtalt og definert på side ••• 
nedenfor.} 

4} Endelig kan det også påpekes at store deler av disku
sjonen om dynamikken innenfor subsistens-sektoren av 
kulturen har skjedd innenfor rammer ("paradigmer"} av en 
problemstilling om utvikling av tidlig jordbruk, og en 
antatt grunnleggende overgang fra jakt-/sanking til 
husdyrhold/åkerbruk, som har gitt sterke føringer for 
begreps-bruken og "spillerommet" for analysen. Explanandum -
det ferdige resultatet med jordbruksutviklingen har på en 
måte vært gitt, og alt som ble trukket inn skulle forklare 
dette resultatet. Konsekvensen synes å være et sterkt 
unilineært islett, hvor en har vært lite åpen for at 
utviklingen fra en jeger-/sanker-kultur kunne ta forskjel
lige veier; eller at det var mange veier som kunne føre frem 
til en jordbruks-tilpasning; ' - eventuelt at man kunne få 
"tilbakeslag" i forhold til den stipulerte utviklings
retningen. Trass i dette må det understrekes at det også er 
utviklet en del anvendbar terminologi, under dette arbeidet. 
Her kan en f.eks. peke på innføring av et skille mellom 
tilpasnings-strategier og tilpasnings-taktikker; når det 
gjelder å skjelne mellom avgjørende, kvalitative forskjeller 
i logikk/rasjonalitet, og mindre varianter innenfor "samme 
logikk". 

Til tross for disse kritiske momentene, synes det likevel rimelig 
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å operere med et begrepsapparat som kan fange opp slikt "press" 
og de eventuelle "adaptive svar" som måtte bli utløst; - vel og 
merke på et visst nivå: relativt i forhold til en type teknologi, 
og relativt til en viss type sosial organisasjon. Dersom en 
velger å gjøre bruk av begrep som "carrying capacity", synes det 
også klart at det bør spesifiseres hvilket teknologisk nivå, og 
hva slags sosial organisasjon det i det konkrete tilfellet 
knytter an til. 

Det som eventuelt blir forkjært, er å ville tillegge dette 
adaptive, "funksjonelle" samspillet den absolutte hovedrollen 
uansett. (Jfr. f.eks. Harris' "kulturelle materialisme".) For å 
sikre seg mot dette, må en tilsynelatende gå tilbake til et 
utgangspunkt på tilsvarende nivå som Stewards "kulturøkologiske" 
konsepsjon. Det er på dette nivået, i konsentrasjonen om 
subsistensmåten som det mest "grunnleggende" eller determinerende 
for den totale kulturen, at en finner de standpunkter som danner 
premisser for de mer elaborerte oppfatningene. Det ligger i 
tradisjonen fra Steward sterke føringer om å fokusere på 
subsistensmåten, og langt på vei identifisere samfunnets øvrige 
institusjoner med subsistensmåten, eller regne med en tilnærmet 
en-til-en korrespondanse her. I henhold til dette synet blir det 
tilsynelatende liten plass for sosiale relasjoner som kan fungere 
med en viss grad av autonomi. Denne kritikken synes også å ramme 
den såkalte "kulturelle materialismen", som M. Harris er talsmann 
for. 

Alternativt til Stewards konsepsjon kan en derfor søke etter 
tilnærmingsmåter som tilkjenner sosial organisering og sosiale 
relasjoner i det hele, en mer selvstendig rolle. I forhold til 
Stewards oppfatning ønsker vi derfor å innføre 2 distinksjoner; -
en når det gjelder de sosiale relasjoners rolle, og en når det 
gjelder plasseringen av subsistens-måtens teknologi og organi
sering i forhold til "infra-strukturen". Den første distinksjonen 
kan presenteres pedagogisk gjennom en diskusjon i forhold til 
marxismens begrepsapparat. For den andre distinksjonen vil vi la 
diskusjonen ta utgangspunkt i et forslag fra T. Ingold (1980). 

Det marxistiske begrepet 'produksjonsmåte', kan sies å sikte til 
"infrastrukturen", og omfatter de to sidene 'produktivkrefter' og 
'produksjons-forhold'. Siktemålet med dette begreps-settet er 
langt på vei det samme som hos Steward; men forskjellen er at 
begrepet 'produktivkrefter' i seg selv skal dekke hele utvek
slingen mellom menneske, naturgrunnlag og omformet naturgrunnlag; 
altså omtrent det Steward synes å ville legge i "kulturkjernen" 
knyttet til subsistens-aktivitetene. Og herunder skal også inngå 
selve organiseringen i produksjons-prosessen. I følge marxistisk 
terminologi blir denne organiseringen i seg selv også en 
'produktivkraft'. 'Produksjonsforholdene' utgjøres derimot av 
sosiale relasjoner som er bestemmende for hvordan produksjonen 
skal foregå, og hvilken "rasjonalitet" som skal gjennomsyre den. 
Det er viktig å være klar over at hele begreps-settet har som 
forutsetning det marxistiske begrepet om 'arbeid', som en sosial 
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foreteelse; en aktivitet som menneskene engasjerer seg i, i 
fellesskap, som medlemmer av et kollektiv. Innholdet kommer klart 
til syne gjennom den distinksjon det er mulig å gjøre på andre 
europeiske språk, f.eks. mellom 'work' og 'labour' på engelsk: 
"Work" blir da å oppfatte som individuelt strev, mens "labour" 
betegner den kollektive innsatsen. (Wolf 1982: 74.) Gjennom denne 
distinksjonen fokuserer en på spørsmålet om hvordan det samfunns
messige arbeidet blir allokert og organisert; og ikke minst 
hvilke konsekvenser dette har for disponeringen av overskudds
produksjonen ('mer-produktet'). Her er det de sosiale relasjonene 
som kalles 'produksjons-forhold' kommer inn for fullt. 

På denne måten oppnår en at sammenhengene mellom subsistensmåte, 
organisering i subsistens-aktivitetene, og sosiale relasjoner som 
er bestemmende for allokering av sosialt arbeid og produserte 
verdier, blir "myket opp" i betraktelig grad i forhold til 
Stewards tilnærmingsmåte. Hver av disse dimensjonene blir tillagt 
en noe større relativ autonomi, selv om det selvsagt foreligger 
visse disponeringer eller føringer ("constraints"). M.a.o. 
fremstår dette som en mulighet for å tilkjenne sosiale relasjoner 
og sosial organisasjon en mer avgjørende, og uavhengig rolle. 
Men dermed oppnår vi en mulighet til å regne med en sosial 
produksjons-logikk eller "rasjonalitet" på dette sosiale planet, 
som ikke nødvendigvis trenger "å springe direkte ut av" subsi
stens-måten, eller være direkte determinert av organiseringen 
der. Dermed blir vi også i stand til å kunne vurdere den adaptive 
tilpasnings-prosessen i forhold til ulike "logikker"/"
rasjonaliteter" etablert på et annet nivå. De fremstår ikke som 
entydig determinert av teknologien. 

Det kan være verdt å gjengi hele det marxistiske begreps
apparatet skjematisk, f.eks. etter Friedman (1974): 

Sosial formasjon 
I 

I 
Infrastruktur (basis) Superstruktur (overbygning) 

Prod. 

I 
Prod.-
midler 

I 
krefter 

I 
Org. av 
prod. 

I 
Prod. forhold 

I 
Juridisk-politisk 

I 
J 

Ideologisk 

I 

For at dette skal representere et verdifullt analyse-redskap, er 
det vesentlig å oppfatte det som et hierarkisk ordnet sett av 
utsagn om funksjonelle distinksjoner og "føringer" (constraints). 
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Det ligger ingen forutsetninger om hvilke typer kulturelementer 
som omfatter de ulike funksjoner, eller begrensninger m.h.t. hvor 
mange funksjoner som kan være tilskrevet et enkelt kulturelement 
eller institusjon. En velkjent, "klassisk" innvending mot 
marxismen går jo nettopp ut på at det først er under kapitalismen 
at man får rendyrket institusjoner ute i det konkrete samfunnet, 
som tilsvarer de begreper/funksjoner som marxismen regner med. 
Før-industrielle og før-kapitalistiske samfunn er nettopp langt 
på vei kjennetegnet av at disse ulike funksjonene er samlet, 
integrert eller ordnet på en annen måte i forhold til de aktuelle 
samfunnsinstitusjonene. Funksjonene kan opptre "inkorporert" 
(embodied) i institusjoner, hvis øvrige funksjoner ikke lar seg 
atskille; - f.eks. slektskap. (Jfr. f.eks. Polanyi 1971: •.• ; 
Meillasoux 1973:198; Friedman 1974:445.) Etter det som er 
presisert ovenfor, fremstår imidlertid denne polemikken som 
forfeilet. (Jfr. ellers Friedman 1974.) - I forhold til den 
skjematiske oversikten over den kulturøkologiske tilnærmingsmåten 
til Steward, kan den marxistiske nå fremstilles slik (figur 
2.2.): 

Friedman understreker ellers betydningen av å ha et klart begrep 
om "produksjons-forhold": 

"It is necessary to be absolutely clear about the natura of 
'relations of production'. These are not simply the 
organisation of the work process. The latter is, properly 
speaking, a technological phenomenon, a part of the 
production possibility function of the society. We must 
always distinguish the technological from the social process 
of reproduction. It is only to the latter that the notion 
'relations of production' can be applied if we are to avoid 
the confusion of certain marxists who see a 'mode of 
production' in every technological activity. (Terray 1969, 
Meillasoux 1967; 1972). (Friedman 1974: 446.) 

Produksjons-forholdene blir etter dette de sosiale relasjonene 
som dominerer, dvs. bestemmer den økonomiske rasjonaliteten ved 
den materielle produksjonsprosessen, under gitt teknologiske 
betingelser; - dvs. på et gitt trinn av produktivkreftenes 
utvikling. I følge Friedman er de dermed med på å bestemme: a) i 
hvilken grad naturmiljøet skal utnyttes gjennom den disponible 
teknologien; b) den sosiale arbeidsdelingen og arbeids-inten
siteten; og c) sosialt aksepterte verdien av 'merverdi-raten' og 
'profitt-raten'. (Friedman, ibid.) 

Ingold har pekt på at det innenfor Stewards tilnærmingsmåte ikke 
ser ut til å eksistere andre muligheter for å fatte sosiale 
produksjons-relasjoner på, enn å betrakte dem som konstituert av 
"atferdsmønstre", som igjen skal være involvert i utnyttelsen av 
et bestemt sett omgivelser ved hjelp av en bestemt teknologi 
(Ingold 1980: 8). Samtidig som han erkjenner behovet for å 
studere de adaptive prosessene, understreker Ingold at de må sees 
i forhold til rasjonaliteten definert av de sosiale produksjons-
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Figur 2.2. Marxismens begreps-skjema (prinsipp-skisse). 
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relasjonene. Med adresse til Harris (1968: 231) betoner han 
videre det forkjærte ved å foreta en identifisering av de sosiale 
relasjonene med den tekniske arbeids-organiseringen: 

"However, the objectives of this adaptation ••. can only de 
defined in terms of the rationality of the social system in 
which that population is involved. It is thus fundamentally 
mistaken to compound the social relations of production with 
the technical organization of work under the general rubric 
of 'social organization'. (Ingold 1980: 9.) 

På et mer kuriøst plan kan det bemerkes at de mer rigorøse 
tolkninger av Stewards tilnærmingsmåte i forhold til en marxi
stisk tradisjon fremstår som pendanter til Ludwig Feuerbach's 
mekaniske materialisme, som Marx nettopp fremmet sitt syn i 
opposisjon til. - Jfr. Harris' "kulturelle materialisme". 

2.2. Systemtilnærmingen: Distinksjon mellom motsetninger innad 
i og mellom systemer. 

I tillegg til det som er sagt ovenfor, om karakteren av rela
sjonene mellom de ulike elementene som i følge denne marxistiske 
terminologien inngår i den sosiale formasjonen, er det vesentlig 
for vårt formål å presisere enda en distinksjon; nemlig mellom 
intra- og inter-systemiske motsetninger. 

Selv om forholdet mellom de ulike strukturene som er listet opp i 
figur 2.2. alment kan sies å dreie seg om funksjonelle distink
sjoner og føringer, kan dette neppe sies å være uproblematisk. 
Det er ikke her hensikten å komme inn på den stadige debatt som 
har vært ført om hva det 'dialektiske' forholdet mellom disse 
strukturene består i. Vi vil her nøye oss med å henvise til 
Friedman, som understreker at det ikke dreier seg om noe enkelt 
kausal-forhold, men på en overfladisk måte kan karakteriseres som 
en resiprok kausalitet. (Friedman 1974: 447.) 

For vårt formål synes det viktigere å f Ølge Godelier og Friedman 
når de - med bakgrunn i Marx - skiller mellom intra- og inter
systemiske motsigelser. (Godelier 1972:78-79; Friedman, ibid.) De 
førstnevnte er motsigelser innenfor en struktur. Generelt 
uttrykt: Mellom systematisk motsatte aspekter av en sosial 
relasjon. Typiske eksempler på denne typen motsigelser er 
klasse-motsetninger, eller motsetningen mellom en egalitær 
politisk struktur og akkumulasjon av prestisje innenfor et 
egalitært, før-industrielt samfunn. - De inter-systemiske 
motsigelsene eksisterer derimot mellom strukturer. Disse kan også 
oppfattes som gjensidige bindinger/føringer ("constraints"), dvs. 
føringer m.h.t. hvilke kombinasjoner av elementer som er mulige, 
eller hvilke variasjoner i relasjonene mellom dem, som er mulige. 
- Denne distinksjonen synes også imøtekomme de synspunkter vi 
tidligere har sett hos Giddens, når det gjelder krav til 
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vektlegging på de gjensidige forbindelser mellom systemer. 

Det kan knapt være tvil om at det i all hovedsak har vært den 
første - intra-systemiske - typen motsigelser som er blitt 
stående som karakteristisk for marxismen, med den vekt som ulike 
tolkninger vil tillegge intern-strukturelle konflikter og 
utvikling "indre" motsetningsforhold. I følge Friedman skyldes 
dette at det hegelianske perspektivet har vært dominerende i 
Marx-tolkningen. "Hegelianske motsigelser skapes alltid innen en 
enhet". Dermed har den "hegelianske metaforen" også blitt brukt 
til å definere motsigelser mellom strukturer, som på en langt 
bedre måte kunne uttrykkes i system-analyse. (Friedman 1974: 
447.) 

Friedman understreker at intra- og inter-systemiske motsigelser 
ikke er av samme orden: 

"As we can see, intra- and inter-systemic contradictions are 
not of the same order. The former is a property of a 
structure itself. The latter is the result or effect of the 
coexistence of several structures in a larger system. Thus, 
in order to give a complete rendering of a social formation 
we must include the inter-systemic relations themselves. 
This brings us to the notion of structural dominance. The 
different levels of organisation are linked by functional 
relations which are imposed by the dominant relations of 
production; hence the charachterisation of modes of 
production by the titles 'capitalism', 'feudalism', 
'slavery', and not by technologies. The existence of inter
systemic relations does imply that causal or functional 
statements can be made about them." (Friedman 1974: 448.) 

Innenfor disse rammene kan inter-systemiske motsigelser også 
defineres som grensen for det funksjonelt kompatible mellom 
strukturer. - Friedman's ærend er å etablere et analyse-redskap 
som best mulig ivaretar totaliteten ved samfunnsformasjonen, og 
derfor blir det viktig for ham å skjelne mellom intra- og inter
systemiske motsigelses-forhold. Men behovet synes minst like 
stort i vårt perspektiv, hvor vi er ute etter å studere utveks
lingen og samhandlingen mellom de lokale samiske produksjons
måtene ( - inklusive både subsistens-orienterte tilpasningsformer 
og sosiale relasjoner -) på den ene siden; og sosiale og 
økonomiske strukturer som uttrykkes i "eksterne" handels
relasjoner, på den andre. Et klart skille mellom intra- og inter
systemiske motsigelser er vesentlig nettopp på grunn av det 
perspektivet det gir på kryss-kulturell handel og interkulturell 
utveksling i det hele tatt. - Innenfor kulturantropologisk 
forskning har man de siste par tiår merket en klar tendens til 
mer systematisk å ville rette søkelyset på slike mellom
kulturelle utvekslingsprosesser, og deres betydning for kultur
utviklingen og særskilt utformingen av subsistens-aktivitetene. 
(Turnbull 1962,1965; Wilmsen 1973; Bates & Lees 1977; Peterson 
1978; Spielmann 1986.) Noen av de mest fruktbare analysene synes 
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å være utført innenfor et teoretisk rammeverk som tillater at man 
betrakter interaksjons-prosessene som gjensidig relaterte 
systemer, med en utveksling og energi-strøm over grensene, som 
bidrar til en bedret "carrying capacity" for begge. 

- I dette perspektivet blir det dessuten desto klarere hvorfor vi 
på det "interne" plan må operere med et analyse-redskap som gir 
oss mulighet for å tildele de sosiale produksjons-relasjonene en 
relativt selvstendig rolle, og ikke betrakte dem som uproble
matisk definert av subsistens-måten. Hvordan skal vi ellers greie 
å konsipere formidlingen mellom de interne motsigelsene i 
produksjons-prosessen og motsigelsene i forhold til de "eksterne" 
handels-strukturene? - Dette utgjør nettopp et eksempel på 
formidling mellom motsetninger internt i en samfunnsmessig enhet 
oppfattet som system; og eksterne forbindelser overfor andre 
"systemer". 

2.4. Begrepene om "band" og "band"-samfunn - relevante for 
undersøkelsen? 

I beskrivelsen og analysen av jeger/samler-folks samfunn har 
begrepene 'band' og 'band-samfunn' ('band society') stått langt 
fremme. Vi skal kort komme inn på hvordan disse begrepene har 
vært anvendt, hvilke kjennetegn som er tilskrevet dem, og en del 
av den debatten som har vært ført omkring dem. Siktemålet er her 
treleddet: For det første vil vi drøfte foreløpig hvor fruktbart 
det er å anvende disse begrepene på de samiske lokal-samfunn vi 
fokuserer på i denne undersøkelsen. For det andre vil en slik 
drøfting kunne demonstrere hvor vesentlig det er å foreta det 
skillet mellom subsistensmåte/tilpasningsform og sosiale 
(produksjons-)relasjoner, som vi har argumentert for ovenfor. Og 
for det tredje vil en slik drøfting gi en innfallsport til den 
diskusjon om "logikk" og "rasjonalitet" på ulike nivåer, som vi 
skal gjennomføre til slutt i dette kapitlet. 

I internasjonal sammenheng har det vært avholdt flere større 
symposier/seminarer til belysning av jeger/sanker-folks levevis, 
kultur og samfunnsformer. Vi skal kort se hvordan man i denne 
sammenheng har forsøkt å sammenfatte det som skulle være 
grunnleggende, felles kjennetegn for denne typen samfunn. 
Symposiet "Man the Bunter" ble arrangert i Chicago 1966. Lee & 
DeVore, som redigerte symposierapporten (1968), understreket at 
det var for tidlig å trekke opp noe alment bilde av jeger/samler
befolkningene som helhet, men de forsøkte seg likevel med en 
tentativ formulering, som utgangspunkt for videre forskning og 
diskusjon: 

1) Jegere/samlere skulle leve i små grupper, og være svært 
mobile. Hver gruppe skulle være tilknyttet et geografisk 
område, men gruppene skulle ikke fungere som lukkede sosiale 
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systemer. Det grunnleggende jakt-samfunnet ble betraktet som 
bestående av en rekke lokale "bands", som i sin tur var 
deler av et større genetisk og linguistisk fellesskap. 

2) M.h.t. økonomisk og sosial organisering forutsattes det 
noen kjerne-elementer, som bl.a. omfattet eksistensen av en 
hovedbase (leir), en viss sosial arbeidsdeling (bl.a. etter 
kjønn), og først og fremst: et mønster med kollektiv deling 
av de innsamlede mat-ressursene. 

3) Jeger-samfunn skulle generelt sett være egalitære, bl.a. 
fordi subsistensmåten skapte en rekke f Øringer for at 
mengden av privat eiendom måtte holdes nede på et minimum. 

4) Karakteren av ressurs-tilgangen skulle tilsi at størrel
sen på de gruppene som holder sammen, skulle bli liten; 
vanligvis under 50 mennesker. På grunn av stor antatt 
variasjon i familie-størrelse og bofellesskap, og ulike 
forutsetninger for befolkningstilvekst, ble det antatt at 
befolkningen ofte måtte om-fordeles mellom "bands", for at 
ikke ressurs-grunnlaget skulle bli overutnyttet. 

5) De lokale gruppene skulle ikke ordinært ha eksklusive 
rettigheter til ressurser. Variasjoner i ressurs-tilgangen 
mellom regionene, og år om annet, skulle tilsi fleksibel 
sosial organisering, som tillot folk å flytte fra et område 
til et annet. Dette skulle også føre til forpliktelser 
gruppene i mellom. 

6) Matvare-overskudd skulle ikke være et dominerende trekk, 
og lagring skulle være lite utviklet. 

7) Disse faktorene, som både muliggjorde stor grad av 
personlig bevegelses-frihet, og skapte forutsetninger for 
hyppige gjensidige visitter mellom de ulike gruppene, skulle 
generelt forhindre at gruppene ble særlig sterkt knyttet til 
noe særskilt territorium. Stridigheter internt i gruppen, om 
adgang til ressurser e.l., skulle derfor i første rekke bli 
løst ved såkalt fisjon; ved at de uenige splittet ut, og 
begynte ·for seg selv, eventuelt sluttet seg til en annen 
gruppe, siden både individer og grupper skulle kunne skifte 
bopel uten å måtte gi avkall på vitale, investerte inter
esser i jord eller produkter. 

12 år seinere ble en tilsvarende konferanse om jeger- og sanker
samfunn avholdt i Paris. Rapporten med bidrag fra konferansen ble 
denne gang redigert av Leacock & Lee, som gir en tilsvarende 
oppsummering av felles grunntrekk, på basis av forskningen frem 
til 1978. I forhold til oppsummeringen fra 1966, skiller denne 
særlig når det gjelder punkt 7 ovenfor; når det gjelder sosiale 
institusjoner for løsning av stridigheter/tvister innad i 
gruppen. Nå betones det at jeger- og sanker-samfunn fremviser en 
rekke felles teknikker for å takle interne problemer og konf lik-
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ter, og styrke gruppe-samholdet. Bl.a. gjelder dette mekanismer 
eller institusjoner som virker til å spille ut konfliktene på et 
rituelt plan. Men fremdeles fremheves følgende trekk: 1) Stor 
fleksibilitet, 2) høy grad av mobilitet i forhold til terri
toriet, 3) sterk vekt på deling av subsistens-midlene og 4) 
egalitær samfunnsoppbygning i det hele. Når det gjelder utvikling 
av eiendom, presiseres det at produksjonsmidlene er i kollektivt 
eie, og at alle således har adgang til "produktivkreftene", mens 
redskaper ofte er eid individuelt. I prinsippet er imidlertid 
alle i stand til å lage de redskaper som trengs. Dette skal i sum 
gi en samfunnstype med liten vekt på akkumulasjon, hvor man i 
staden vektlegger mobilitet og tilpasningsdyktighet. 

Nå tar imidlertid Leacock & Lee uttrykkelig forbehold når det 
gjelder jeger-samfunn på den nordlige halvkule (eksplisitt Cali
fornia og nordvest-kysten av Nord-Amerika). En rekke av disse 
samfunnene oppviser større likhetstrekk med hagebrukende 
befolkninger (eller "primitive" jordbrukere). 

Og konfrontert med en del elementære trekk ved samisk samfunns
organisasjon innenfor det tidsrom vi studerer, virker begge disse 
beskrivelsene relativt paradoksale og irrelevante; til tross for 
den "oppmykning" som har funnet sted i den siste. - Mest slående 
er forskjellene når det gjelder tilhørighet gruppe - territorium 
(siida-org.), investering av arbeid i territoriet (f.eks. 
fangstgrop-systemene), styrken i den sosiale organiseringen og 
betydning av tilhørighet for å få adgang til ressursene, samt 
fastheten i sosiale institusjoner for å løse interne konflikter 
(suobbar, norraz), og nettopp ikke overlate dem til løsning ved 
"fisjon". Kjennetegnene som angivelig er oppstilt for "jeger
samfunnet" bærer klart preg av at de utformet i relasjon til 
empiriske undersøkelser i tempererte og tropiske soner. En kan 
spørre seg om det i det hele tatt er relevant og fruktbart å 
trekke inn disse betraktningene i forbindelse med vår under
søkelse. Ikke desto mindre må en kunne holde fast ved at også 
tilpasningsformene/subsistensmåten som er fremherskende i Sapmi i 
vår periode, er basert på jakt, fangst og sanking som hoved
aktiviteter. - Før vi gir en nærmere drøfting av hvordan vi skal 
takle dette, samtidig som vi gir tilbørlig akt på variasjonene i 
sosial organisasjon, skal vi imidlertid gå inn på C. Meillasoux's 
forsøk på å typologisere jeger-befolkningers 'produksjonsmåte' i 
marxistisk forstand. Dette fordi Meillasoux's fremstilling setter 
fingeren på noen dimensjoner det er vesentlig å ta stilling til, 
når en skal uttale seg om "logikk" og "rasjonalitet" på ulike 
nivåer; og dermed danner en pedagogisk innfallsport til den 
diskusjon vi akter å føre i slutten av dette kapitlet. 

Den franske kulturantropologen Claude Meillasoux har i en 
"klassisk" artikkel fra 1966 (eng. versjon 1973: "On the Mode of 
Production of the Hunting Band") prøvd å konkretisere en 
marxistisk inspirert oppfatning av produksjonsmåten innenfor et 
jeger/sanker-samfunn, i kontrast til et jordbrukssamfunn. 
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Meillasoux' grunnleggende teoretiske utgangspunkt er den 
distinksjon som Marx flere steder3 har trukket opp mellom 
utnyttelsen av jorda som gjenstand for samfunnsmessig arbeid, og 
bruken av jorda som arbeidsmiddel (arbeids-instrument). I det 
første tilfellet skal menneskene akseptere og dra nytte av 
naturens goder, uten særlige forsøk på vedlikehold eller utviding 
av ressurs-grunnlaget. Den produksjonsmåten som følger av dette, 
skal være kjenntegnet ved liten grad av investering av samfunns
messig arbeid i jorda. Det som settes inn av arbeid skal gi 
umiddelbart utbytte. "Arbeidsmiddel" defineres derimot som "en 
ting eller samling av ting, som arbeideren plasserer mellom seg 
og gjenstanden for arbeidet, og som skal overføre hans virksomhet 
til denne gjenstand." (Marx 1969:154-155.) Nyttes jorda på denne 
måten, forutsetter det altså investering i jorda, med sikte på 
avkastning som vil inntre etter noen tid. - Et grunnleggende 
postulat hos Meillasoux er altså at det samfunnsmessige arbeidet 
under jeger/sanker-samfunnets "produksjonsmåte" i alt vesentlig 
grad er allokert mot produksjon fra dag til dag, og at samfunnet 
som helhet i svært liten grad er opptatt av fremtidig, utsatt 
avkastning og reproduksjon av ressursene. 

I produksjonsprosessen skal dette føre til at kollektiv organi
sering (av f.eks. jaktekspedisjoner) blir diskontinuerlige og av 
begrenset varighet. Utbyttet blir delt umiddelbart etterpå. 

Territorielt skal det føre til en løs tilknytning til, og ikke 
særlig varig organisasjon i forhold til ressurs-områdene. Bruken 
og avgrensningen av dette området skal i hovedsak være gitt av 
forholdet til nabogruppene. 

På det sosiale plan skal altså samarbeidsformene være midler
tidige, og samarbeidsgruppene løst konstituert og ad-hoc-preget, 
like gjerne definert av aldersgrupper som av andre kriterier. 
Sirkulasjonen eller distribusjonen av godene skjer etter prin
sippet om umiddelbar deling. For andre aspekter av den sosiale 
organiseringen skaper dette igjen andre forutsetninger enn f.eks. 
under redistribusjons-prinsippet: Hverken tilgang til godene 
eller produksjonsmidlene i seg selv trenger å bli regulert 
gjennom mer permanent medlemskap i noen gruppe, f.eks. definert 
gjennom slektskap. Det finnes ingen materielt funderte dis
poneringer for bånd mellom yngre og eldre, eller f.eks. for 
fedrekultus. De eldre har tilsvarende liten autoritet, og det 
finnes ikke forutsetninger for "eldreråd". Samfunnet er i det 
hele tatt kjennetegnet ved løs sosial organisering. Og siden 

3 K. Marx: Kapitalet, F~rsta boken, 1969, s. 154 (3. avd., 
5. kap.; jfr. Grundrisse, Foundations of the Critique of 
Political Economy, Penguin 1973, s. 471 - 474 ("Forms which 
precede capitalist production"), - norsk utgave, Verker i utvalg 
2, Pa~ forlag 1970, s. 174 - 177. Jfr. H. Berntsen: Den histo
riske materialismen og dens historiske betingelser, Oslo 1976, s. 
105. 
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regulert medlemsskap i en sosial gruppe, f.eks. slektskaps-gruppe 
er mindre vesentlig, er det også mindre behov for å kontrollere 
og overvåke kvinnenes reproduktive evne. 

Politisk er alt dette med på å skape dårlige forutsetninger for 
utvikling av varig politisk makt, for ikke å snakke om mer 
sentraliserte former. Siden deling er den grunnleggende økono
miske institusjonen, og denne i likhet med jakten er en diskon
tinuerlig og gjentatt prosess, finnes det ikke noen sosial eller 
økonomisk funksjon som kan utnyttes som legitimering for mer 
vedvarende politisk makt. 

I kontrast til dette skal et jordbrukssamfunn være kjennetegnet 
av at jorda brukes som "arbeidsinstrument" i Marx' forstand. Det 
investeres en (viss) mengde samfunnsmessig arbeid i jorda, og 
utbyttet av dette tas ut etter en viss tid. Denne vedvarende 
prosessen, hvor bl.a. lagring og utsatt tilegnelse/fordeling av 
produksjons-overskuddet inngår som vesentlige elementer, skal 
skape forutsetninger for kontinuerlige sosiale samarbeidsformer. 
Gruppe-tilhørighet er vesentlig for å få tilgang til ressurs
utnyttingen; og avstamning og giftermål, som definerer gruppe
tilhørigheten, blir sentrale når det gjelder å uttrykke og fornye 
produksjonsrelasjonene. Kvinnenes stilling er tilsvarende 
overvåket og regulert, siden de representerer produksjonen av 
"nye produsenter". De eldres autoritet, interessen for genea
logier og forutsetningene for fedrekultus er også helt annerledes 
enn under "jeger-samfunnets produksjonsmåte". 

I forhold til denne typologisering kommer de samiske samfunns
enhetene i eldre tid ut på linje med det Meillasoux postulerer 
for jordbruks-samfunnene(!) Det er tydelig at de samfunnsformene 
som jakten og fangsten på Nordkalotten har foregått i forhold 
til, ikke har stått særlig langt fremme blant det empiriske 
materialet som ligger til grunn for generaliseringene om 
jeger/sanker-samfunn og "band"-samfunn. - Meillasoux bygger da 
også helt eksplisitt på c. Turnbulls analyse av relasjonene pygme 
- mbuti (1965). 

At Meillasoux's typologiske oppstilling av denne "jegersamfunnets 
produksjonsmåte" i svært liten grad treffer realitetene ved 
samfunnsformasjonen til jakt- og fangst-samfunnene på Nordkalot
ten i eldre tid, er ganske klart. - Mer fundamentalt kunne man 
kanskje også stille spørsmål om hvor fruktbar og dekkende den 
faktisk er som analyse-redskap for sosial organisering i samfunn 
basert på jakt som subsistensmåte, også i tropiske og tempererte 
strøk. Er virkelig den sosiale organisasjonen gjennomgående så 
løs som Meillasoux vil ha det til? Eller står vi her overfor en 
etnosentrisk, vesteuropeisk/"vestlig" projisering? Er det i 
virkeligheten en del forestillinger om "den lykkelige ville", som 
lever "fra hånd til munn" i "urtilstanden", uten åbry seg om 
morgendagen, som påtreffes her? - En kan også legge merke til at 
graden av sosial organisering, og forekomsten av sosiale 
institusjoner i jegersamfunnet på sett og vis blir definert 
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"negativt" i forhold til agrarsamfunnet og dets institusjoner; 
som "mangler" i forhold til hva sistnevnte oppviser. Dette kan få 
en til å stille spørsmål om en tilstrekkelig energisk har søkt å 
avdekke det som måtte være særegent for den sosiale organiserin
gen i jegersamfunnet i seg selv. 

Den virkelige teoretiske fallgruben som Meillasoux går i, synes 
likevel å være denne: Han foretar i alt for stor grad en 
uproblematisk identifikasjon av de sosiale relasjoner han mener å 
se som konstituerende for denne "jegersamfunnets produksjonsmåte" 
med selve dets subsistensmåte. 4 Det postuleres meget sterke 
føringer fra selve måten subsistens-aktivitetene foregår på, til 
hvilke typer sosiale relasjoner som skal forekomme. Sammenhengene 
fremstilles her nærmest deterministisk. Men dermed gjennomfører 
han nettopp i praksis, - i forsøk på en konkret analyse - hva 
Steward har åpnet for i sin tilnærmingsmåte: En nærmest entydig 
korrespondanse mellom den "kulturelle kjernen" i subsistens
aktivitene og samfunnets relasjoner på det sosiale plan. 
Symptomatisk nok betegner Meillasoux også denne "produksjons
måten" med et navn som knytter an til subsistens-aktiviteten: 
"The mode of production of the hunting band". Han kommer altså i 
skade for nettopp å gjøre det vi tidligere har sett at Friedman 
advarte og polemiserte mot; å se en egen "produksjonsmåte" i hver 
teknologiske aktivitet. 

En kortfattet oppsummering av en del sentrale trekk ved samisk 
samfunnsorganisasjon i perioden dokumenterer en meget utviklet og 
sterk organisering, med stor grad av territoriell tilknytning, -
samtidig som subsistens-aktivitetene i hovedsak var innrettet på 
jakt, fangst, fiske og sanking. 

- store investeringer av samfunnsmessig arbeid i terrenget, 
ikke minst gjennom etablering og vedlikehold av store 
fangstgropsystemer for villrein, men også i form av andre 
anlegg. 

- fast og relativt permanent tilknytning mellom sosial 
gruppe (siida) og siida-territorium. Endringer siidaene i 
mellom når det gjaldt allokeringen av siida-områdene som 
helhet, kunne bare skje ved særskilte prosedyrer. 

- utviklet og fast sosial organisasjon, med bl.a. eldreråd 
(norraz) og siida-domstol (suobbar), som bl.a. stod for 
ressurs-allokeringen innad, mellom de enkelte husholda/
familie-gruppene, og med utviklet dømmende funksjoner i 
tvistemål. 

- i hvert fall fra seinere tid er nettopp de samiske samfunn 

4 Dette kan synes å gjelde for en del av de beskrivelser som 
er gitt av tidligere samfunnsformer hos samene også; jfr. f.eks. 
Vorren 1978 og 1980. 
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kjent for å ha et høyt utviklet slektsskapssystem, som 
ligger til grunn for definering av sosial gruppe, og 
legitimerer adgang til visse ressurs-enheter. Det er rimelig 
at dette går helt tilbake til jakt- og fangst-tilpasningens 
tid. 

Tenker vi nøyere gjennom den regionale og kronologiske variasjon 
m.h.t. sosial organisering, som vi kan øyne indikasjoner på, i 
den perioden hvor vi vil studere innvirkningen av handelen; blir 
det enda tydeligere hvorfor det er helt essensielt å operere med 
et begrepssett som holder teknologien og organiseringen av 
subsistensaktivitetene for seg, og tilkjenner de sosiale 
produksjonsrelasjonene en uavhengig rolle for seg: 

Etter vi i det store og hele har avvist Meillasoux' forsøk på å 
konkretisere en "jegersamfunnets produksjonsmåte" som irrelevant 
og ufruktbar i vår sammenheng; er det likevel et par trekk ved 
hans betraktningsmåte som står igjen, og fortjener nærmere 
refleksjon. Det dreier seg om påstanden om at jegerfolk (i en 
"band"-organisering) i første rekke skal være opptatt av 
produksjon, og ikke ha noe særlig oppmerksomhet henvendt mot 
reproduksjonen. (Meillasoux 1973: 194.) Dernest dreier det seg om 
hvorvidt jegerfolk bedriver noen særlig investering av samfunns
messig arbeid i deler av naturgrunnlaget; og "lokale mangel
situasjoner" som utgangspunktet/utløsende faktor for introduksjon 
av nye subsistens-måter. 

Vi vil ta med oss dette spørsmålet i den videre og endelige 
drøftingen av hva slags "rasjonaliteter" eller "logikker" som 
virker på ulike nivå, under de ulike samfunnsformasjonene. Denne 
drøftingen vil vi gjennomføre som en diskusjon av synspunkter hos 
T. Ingold, som i boka "Hunters, pastoralists and ranchers" også 
har lagt frem et skjema til analytisk tilnærmingsmåte. 

2.5. "Rasjonalitet" på ulike nivåer. 

Ingolds hovedærend er å belyse "hvorfor en økonomi basert på 
fangst av ville reinsdyr, i visse regioner og gjennom visse 
historiske epoker, vek plassen for en (Økonomi) basert på 
pastoral utnytting av hjorder av samme art? (Og) hvilke grunner 
var det til denne samfunnsmessige og økologiske transformasjonen, 
og hvordan ble den gjennomført?" (Ingold 1980: 5.) 

Innledningsvis foretar Ingold en tilsvarende grenseoppgang mot 
Stewards kulturøkologi og den manglende distinksjon mellom 
subsistens-kjerne og sosiale produksjonsrelasjoner, som det vi 
har gjort her. I tillegg foretar han en avgrensning mot ortodoks 
marxisme, når det gjelder begrepet "produktivkrefter", hvor det 
etter Ingolds mening ikke kan trekkes noe skarpt skille mellom 

49 



teknologi og ideologi, ettersom det "bak ethvert redskap eller 
teknikk ligger en bevisst modell eller blåkopi, som utøveren 
bærer med seg i fantasien, og som han kan kommunisere symbolsk." 
(Ingold 1980: 9.) I likhet med marxismen ser Ingold kulturell 
tilpasning som et fenomen i "overbygningen", et korrelat til 
omforminger i den produktive infrastrukturen, hvor den faktiske 
dynamikken foregår i et vekselspill mellom det sosiale og det 
økologiske systemet. Men på infra-struktur-planet (i "produk
sjonsmåten") er det ikke teknologien, men de sosiale relasjonene 
som står i dialektisk motsetningsforhold til økologien. (Se figur 
3.2., hvor Ingolds konsepsjon er kombinert med en konkretisering 
av de virksomme faktorene innenfor en "økologisk tilpasnings"
modell.) 

I tråd med disse distinksjonene opererer Ingold med opposisjoner 
på tre nivåer; en såkalt økologisk, og to på det sosiale plan. 
Ved å kombinere disse parvis, mener han å kunne definere og 
avgrense disse produksjonsmåtene fra hverandre, gjennom å skjelne 
mellom den "rasjonalitet" de utviser på de ulike plan. 

- Den økologiske opposisjon vedrører de ulike formene for 
relasjoner mellom menneskene og dyre-populasjonene. Dreier 
det seg om "predation", som Ingold hevder finner sted under 
fangst-tilpasningen, hvor menneskene bare utnytter reinsdyr
populasjonen, - uten å bidra til, eller legge forholdene til 
rette for reproduksjonen, - og hvor de dermed fremstår som 
"predatorer" 5 og forsåvidt på linje med andre rovdyr, som 
også gjør innhogg i populasjonen. Eller dreier det seg om 
"beskyttelse" ("protection"), som Ingold hevder er karak
teristisk for både den pastorale form for reindrift, og 
"ranching", - gjennom sterk grad av vokting og kontroll med 
hjorden. 

- Den første opposisjonen på det sosiale nivået, går mellom 
to ulike prinsippene (eller "rasjonalitetene") for distri
busjon av subsistens-midlene. Har man å gjøre med deling av 
subsistens-midlene, eller dreier det seg om akkumulasjon 
innenfor mindre grupper, på en eller annen måte. Dette 
dreier seg egentlig om kollektiv eller oppdelt tilgang til 
subsistens-midlene; noe som igjen manifesterer seg i 
eiendoms-begrepene. Kort uttrykt: I en fangst-økonomi 
tilhører ikke levende dyr noen bestemt, og derfor har alle 
rett til kjøtt. Under individuell jakt er det imidlertid av 
betydning å få dokumentert hvem som har nedlagt byttet, og 
derfor opererer man med private "eiendomsmerker" på våpnene. 

5 Med 'predasjon' og 'predator' (av det latinske verbet 
"praedari" = ta bytte, plyndre, herje, røve,) siktes her til en 
form for næringsaktivitet hvor en gjør innhogg i en dyre
populasjon eller et annet ressurs-grunnlag, uten å søke å bidra 
til populasjonens eller ressurs-grunnlagets reproduksjon/gjenvinning. 
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Under reindriften utgjør imidlertid levende dyr eiendom, og 
det er disse som blir merket. At dyrene nå fremstår som 
eiendomsobjekt, er et manifest uttrykk for at de sosiale 
relasjoner menneskene i mellom, har undergått kvalitative 
endringer. 

- Den andre opposisjonen på det sosiale nivået dreier seg om 
to ulike typer akkumulasjon: En som baserer seg på dyre
hjordenes naturlige reproduksjon, og en annen som baserer 
seg på en kapitalistisk penger-vare-penger-sirkulasjon, hvor 
produktene blir omsatt i produksjonsfaktorer som bl.a. 
arbeidskraft og dyr. 

Sammenstilt for å definere de tre produksjonsmåtene kan det 
skjematisk uttrykkes slik: 

Økologiske 
relasjoner: 

Sosial 
relasjon I: 

Tilgang 
til jord: 

Tilgang 
til dyr: 

Sosial 
relasjon II: 

Fangstsamfunn: 

"Predatory" 

Deling 

(Felles) 

(Felles) 

Prod. basert på 
naturlig reprod. 

Samfunn basert 
på pastoralisme: 

"Beskyttelse" 

Akkumulasjon 

(Felles) 

(Oppdelt) 

Prod. basert på 
naturlig reprod. 

Samfunn basert 
på "ranching": 

"Beskyttelse" 

Akkumulasjon 

(Oppdelt) 

(Oppdelt) 

Prod. basert på 
dyr og arbeidskra 
vurdert som kap. 
innsatsfaktorer. 

1) Ingold er fremfor alt opptatt av overgangen fra fangst til 
pastoralisme. Økologisk sett ligger den avgjørende forskjellen 
mellom disse produksjonsmåtene i følge Ingold i de ulike 
relasjonene mellom mennesker og dyre-hjordene. Overgangen til 
pastoralisme innebærer at den regulerende funksjonen over dyre
populasjonen som "predation" har utgjort, blir opphevet. I 
stedenfor blir hjordene under pastoralismen fulgt, beskyttet og 
utsatt for en selektiv utnytting; dvs. menneskene griper aktivt 
inn i dyreflokken, og bestemmer selektivt over reproduksjonen og 
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avtak. Man kan si at forholdet mennesker - dyr blir nærere, ved 
at dyrene trekkes inn i arbeidsdelingen. Aspektet av beskyttelse 
impliserer privatisering og akkumulasjon av dyr og produkter på 
enkelte hender. - Pastoralisme kan i følge Ingold ikke betraktes 
som en intensivering av fangsten; - den markerer et skritt mot 
økt instabilitet økologisk sett, og forklaringen må søkes på 
planet til de samfunnsmessige produksjonsrelasjonene. 

En kan da spørre seg hva som leder til at de sosiale relasjonene 
slår ut? På dette punkt er Ingold kanskje noe uklar i fremstil
lingen, men han synes å havne på den "klassiske" forklaringen at 
opprinnelsen til pastoralismen ligger i en ekspansjon av de små 
tamme reinflokkene som samene også under fangst-tilpasningen 
gjorde nytte av, som kjørerein og lokkerein i jakten. - Dermed 
stiller Ingold seg på linje med den eldre danske forskeren §..:_ 
Hatt (1919), forsåvidt som de begge avviser teorien om at 
overgangen til pastoralisme kan ha skjedd ved direkte tilegning 
("appropriation") av de ville dyre-flokkene. - Forklaringen på 
at man griper til ekspansjon av disse flokkene, skal være å søke 
i lokale knapphets-situsjoner; - lokal mangel på villrein, som 
følge av lokale fluktasjoner. (Ingold 1980: 23f., 90; jfr. 
kapittel 4 nedenfor, særlig avsnitt 4.1.1.) Når det gjelder 
lokale fluktuasjoner i ressurs-situasjonen og mat-tilgangen som 
utløsende faktor for å slå inn på nye subsistens-strategier, 
kommer Ingold derved på linje med f.eks. Redding (1988: 80-81. 
Jfr. dessuten Meillasoux 1973:193.) 

Det mest avjørende kvalitative skillet mellom produksjonsmåtene 
ligger i henhold til denne oppfatningen i menneskets aktive 
inngripen på reproduksjons-sida: Den selektive utnyttelsen av 
dyre-populasjonene og "beskyttelses"-aspektet. 

2) I Ingolds analyse synes man imidlertid å ane visse unilineære 
trekk: Opphavet til pastoralismen synes bare å kunne søkes i 
jakt- og fangst-tilpasningen; og omvendt kan det nesten virke som 
om han går ut fra at jakt- og fangst-samfunnet utelukkende hadde 
pastoralismen å bevege seg henimot. - Bokstavelig oppfattet vil 
dette neppe være Ingolds mening, og han har da også presisert sin 
hoved-problemstilling til å omfatte hvorfor fangstsamfunnet 
innenfor visse områder og til visse tider gikk over til pas
toralisme ( - og deretter "ranching"). Han kan derfor ikke se 
bort fra at fangst-samfunnet kan ha blitt erstattet av andre 
tilpasningsformer og spesialiseringer på andre steder. Men det 
spørs om det ikke likevel ligger en viss fare i dette analytiske 
utgangspunktet: Dersom man skal forklare hvorfor man i enkelte 
områder fikk en overgang til pastoralisme, burde det kanskje 
synes like vesentlig å fokusere på situasjonen i de områder hvor 
man ikke fikk en slik utvikling; - både når det gjaldt subsi
stens-siden og de sosiale relasjonene. - I hvert fall for vår 
undersøkelse gjelder å ha dette aspektet klart for seg. For vårt 
formål må vi være like innstilt på å bidra til del-forklaringer 
på hvorfor man i enkelte områder fikk en subsistens-messig 
spesialisering i retning av f.eks.: fjordfiske, elvefiske, 
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husdyrhold eller åkerbruk. I vårt perspektiv blir det derfor like 
essensielt å ta det med i betraktningen, dersom noen samer f.eks. 
begynner med et minimalt husdyrhold, i størrelsesorden 1-2 kyr; 
ved siden av at de driver jakt, fangst og fiske som tidligere. 

3) I vårt perspektiv blir det altså vesentlig å kunne fokusere på 
flere forskjellige typer bevegelse i forhold til et etablert 
jeger/sanker-samfunn: Dels kan dette gjelde bevegelser som bare 
utgjør form-endringer i forhold til tidligere; - dels dreier det 
seg om bevegelser som implisererer endringer i "rasjonalitet" på 
hvilket som helst av nivåene. Vi kan eksemplifisere dette ut fra 
tre faktorer: 

- Det må f.eks. være mulig å tenke seg ulike arronderinger 
av bosetninga- og drifts-enheter i terrenget, uten at dette 
nødvendigvis behøver å innebære forskjeller i logikk/"rasjo
nalitet" på alle nivåer. Gitt at "høstingslogikk" er en 
fruktbar måte å beskrive prinsippene for aktivitetene på 
subsistensplanet på, bør en eksempelvis kunne tenke seg at 
dette kan foregå uavhengig av om bosetningsenhetene fremstår 
som kollektiv (i hvert fall deler av året), eller om de er 
spredt og arrondert utover hele territoriet på permanent 
basis. - På 1500-tallet kan en iaktta hvordan de fjord
bosetningen i Øst-Finnmark fremtrer helt samlet og "kol
lektiv" i skattelistene, mens bosetningen i Vest-Finnmark er 
fordelt på et stort antall geografisk spredte bosetnings
enheter. Det burde likevel ikke være noen tvingende grunner 
til å anta forskjellige "logikker" til grunn for sub
sistensmåten, dersom ikke andre faktorer indikerer det. -
Likeledes med bosetninga-utviklingen i Varanger: Om vi i 
skattelistene kan iaktta en endring fra en "kollektivt" 
oppført "Varanger-siida", til mindre, oppsplittede, og 
annerledes lokaliserte besetnings- og drifts-enheter, kan 
ikke dette uten videre fortelle oss noe om eventuelle 
endringer i "subsistens-logikken". 

- Med "rasjonaliteten" på det sosiale plan kan det kanskje 
synes å forholde seg noe annerledes. Her er det lettere å 
forestille seg at en besetnings- og drifts-messig arron
dering i et visst antall spredte enheter, nødvendigvis må 
innebære og gjenspeile at det ligger andre prinsipper til 
grunn for vedlikehold av de sosiale relasjonene, enn ved mer 
kollektive fremtredener. 

- Tilsvarende forholder det seg med tilløp til domesti
sering, - det være seg av storfe eller rein. Vi må kunne 
tenke oss introduksjon av noen få kyr (eventuelt noen 
tamrein,) innenfor en produksjonsmåte som for øvrig er 
basert på jakt/fangst, uten at det påvirker den rådende 
"rasjonaliteten" - hverken på subsistensplanet eller i de 
sosiale relasjonene. - Det er jo nettopp på denne måten 
husdyrholdet (storfe) introduseres i Finnmark, - med et 
tilsvarende tamrein-hold lengst i øst. Det har i denne 

53 



forbindelse vært foreslått at en analyse av kyst-samenes fe
og tamrein-hold, med bl.a. opptelling av antall storfe, 
skulle gi en indikasjon på "avstanden til veidesamfunnet" 
(Nielssen 1986:27f.) Etter den synsmåten som er lagt frem 
her, er dette ikke holdbart. Ut fra dette er det av mindre 
interesse for "logikken" om kystsamene holder seg med noen 
få kyr eller tamrein, "for sikkerhets skyld". Det avgjørende 
må være om dette husdyrholdet gjennomføres på en slik måte 
at hele allokeringen av det samfunnsmessige arbeidet antar 
en helt annen karakter enn under fangst-samfunnet. 6 

Selvsagt kan dette være mulig, f.eks. ved at så store 
mengder arbeidskraft settes inn på for-bergning i hele 
sommerhalvåret, at det ikke blir mulig å investere arbeid i 
jakt- og fangst-aktivitetene på samme måte som tidligere. 
Men ut fra tradisjonell kjennskap til forings-metoder og 
transhumans (flytting på sommersete) er det ikke umiddelbart 
gitt at underhold av to-tre kyr vil kreve en slik omlegning. 
Det synes altså påkrevet med flere andre indikasjoner, 
dersom en skal trekke slutninger om endringer i subsistens
logikken. 

- Endelig kan en kommentere den eventuelle betydningen av 
handel når det gjelder "logikken" på ulike plan. Det har 
vært hevdet at "ved produksjon for salg .•• blir de viktigste 
økonomiske bånd for individet overført fra (å være) innenfor 
gruppen ("the band"), til utenfor, og de objektive rela
sjonene til andre medlemmer endrer karakter fra samarbeid 
til konkurranse". (Leacock 1954.) Ingold (1980) har 
imidlertid pekt på at det ikke er noe til hinder for at 
varer fra en handelsstasjon kan inngå i sosiale arran
gementer som går ut på deling, vel så gjerne som egne, 
lagrede produkter kan gjøre det. Handelstilknytning burde 
altså kunne fungere som en sikkerhet, - for å avverge 
konsekvensene av lokale fluktuasjoner og mangel-situasjoner; 
på linje med lagring. - Når vi seinere skal se på handels
tilknytningen for kystsamene på strekningen Malangen -
Altafjord, kan det se ut som materialet peker i retning av 
en slik utnytting av den svenske handelen som "sikkerhets
ventil". 

4) Til tross for denne poengtering av relativ og prinsippiell 
uavhengighet mellom subsistensmåte og sosiale relasjoner, må en 
også være åpen for at særtrekk ved subsistensmåten kan vise seg å 
være disponerende for utformingen av de sosiale produksjons
relasjonene, og ikke bare organiseringen i selve produksjonen. 
Lokale variasjoner i ressurs-fordelingen kan tenkes å slå ut, ved 
at de danner ulike funksjonelle behov for hvor sterk grad av 

6 I følge Ingold (1980:124) innebærer et slikt syn at man 
blander sammen "domestic" og pastorale former for dyrehold. Man 
mister dermed av syne den kvalitative forskjellen når det gjelder 
måten mennesker og dyr samhandler på. 
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samlet, kollektiv kontroll som kreves, for å regulere tilgangen 
til ressurs-enhetene. Eksempler her kan tenkes å være kollektiv 
fangst i fangstgrop-systemer, som krever betydelige kollektive 
investeringer, vs. individuell jakt; og elvefiske med stengsel i 
forhold til fjordfiske. Vi må imidlertid kreve at slike for
skjeller lar seg ettervise empirisk. 

5) Den konklusjonen som er mest sentral å trekke av Ingolds 
fremstilling, er likevel påpekningen av kjernespørsmålet om 
allokering av det samfunnsmessige arbeidet, 7 og sammenhengen 
mellom det og hvor produksjonsoverskuddet tar veien; ved 
fordelings-prinsipper som "deling" og akkumulasjon. Dette utgjør 
et kjerne-spørsmål i forhold til hva slags "rasjonalitet" som er 
rådende på det sosiale planet. - Etter dette synet, som vekt
legger det som skjer på nivået med de sosiale produksjons
relasjonene, er det dessuten sentralt hva slags "logikk" 
produksjonsmidlene blir behandlet etter. Eksempelvis vil det 
som mest grunnleggende skiller pastoralismen ut fra andre produk
sjonsmåter være beskyttelsen, den selektive utnyttelsen av 
dyrene, og inngripen i reproduksjonen. - Ut fra dette synes det 
essensielt å prøve å foreta tilsvarende analyser av disponeringen 
av det samfunnsmessige arbeidet, for andre, subsistens- og 
produksjonsmåter som har utgjort alternativer for den samiske 
befolkningen. 

6) Ingold vil altså plassere teknologien og organiseringen i 
selve produksjons-prosessen på "overbygnings"-planet, som 
elementer innenfor "det kulturelle systemet". Dette er nettopp de 
sentrale dimensjonene som menneskene kan manipulere for å gi 
"adaptive svar" på press som måtte oppstå som følge av samvirket 
mellom økologisk og sosialt system. Samtidig betones sammenhengen 
mellom disse dimensjonene og de øvrige elementene i det kul
turelle systemet som helhet, uten at forbindelsene blir av så 
determinerende karakter som hos Steward og i marxismen. Ingolds 
grunnleggende analyse-skjema kan dermed illustreres som på figur 
2.3., som er hentet fra hans bok. 

7 Om kategorien alment, samfunnsmessig arbeid, som den 
"evige formidler av stoffskiftet mellom menneske og natur", se 
Marx: Grundrisse - Foundations of the Critique of Political 
Economy, Penguin 1973, s. 83 - 105 (Introduction); - norsk utgave 
Verker i utvalg 2, Pax forlag 1970, s. 144 - 167; jfr. H. 
Berntsen: Den historiske materialismen og dens historiske 
betingelser, Oslo 1976, s. lOlff. 
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Figur 2.3. Skjematisk fremstilling av sammenhengene mellom 
økologiske, sosiale og kulturelle systemer, i 
følge Ingold (1980:8). 
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Kapittel 3. 
Modeller. 

3.1. :Innledning. 

Som en løsning på problemene knyttet til tilnærmingsmåten, vil 
jeg velge å benytte to ulike analytiske perspektiv, som skal 
gjelde for hvert sitt plan, men som må betraktes i sammenheng, 
dersom en skal få tak i helheten av analysen. 

Det dreier seg for det første om en generell system-betraktnings
måte, som har røtter i generell system-teori, men som ikke må 
identifiseres med bruk av denne teorien i og for seg. Denne 
betraktningsmåten vil dekke det overordnede perspektivet; behovet 
for en overordnet analytisk ramme for de ulike elementene som kan 
identifiseres som medvirkende i Nordkalotthandelen. Den er ment å 
skulle ivareta behovet for en analyse av de "inter-systemiske" 
motsetningene i Friedman's terminologi. Den åpner dessuten for 
studium av mellom-kulturelle utvekslingsprosesser, 
med bl.a. betoning av "gjensidig avhengige produktive strategier" 
og utveksling over grensen mellom gjensidig virkende systemer. 
(Jfr. ovenfor side 14ff.; Peterson 1978; Bates & Lees 1977; 
Spielmann 1986.) 

Når det gjelder forholdene innenfor de lokale samiske samfunn, -
altså internt for det som kan kalles de "samiske produksjons
enhetene" - vil jeg legge til grunn de grunnleggende synspunkter 
vi har kommet frem til i forrige kapitel. Men jeg vil søke å 
konkretisere ytterligere hvordan man kan tenke seg sentrale 
faktorer og mekanismer fra en "økologisk tilpasnings-modell" 
integrert i denne synsmåten. Dette vil bli drøftet i avsnitt 3.3. 
nedenfor. 

Men hva vil det egentlig si å legge en slik "generalisert 
system-betraktningsmåte" til grunn for studiet av handelsfenomer 
på Nordkalotten? Hva innebærer det å rette søkelyset mot "inter
systemiske" sammenhenger og forbindelser? - Hvilke grunnleggende, 
teoretiske forutsetninger gjør vi uvilkårlig, ved å gripe til en 
slik tilnærmingsmåte? Hva slags forutsetninger er vi nødt til å 
gjøre, og hvilke kan vi eventuelt skjære klar av, dersom det er 
ønskelig? - I hvilken grad og i hvilken forstand kan en slik 
betraktningsmåte sies å være "funksjonalistisk"? Og hvilke 
sterke og svake sider deler den eventuelt med "funksjonalistiske 
forklaringstyper" og tilnærmingsmåter slik de er kjent fra 
tidligere? - Kommer en generell system-tilnærmingsmåte automatisk 
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ut på linje med en "forklaring" av funksjonalistisk type? Hvordan 
står disse valgene i forhold til de synsmåter vi lanserte i 
kapittel 1 ? 

Det er disse og liknende spørsmål som skal søkes belyst i dette 
kapitlet. For avgrensningens skyld blir det derfor nødvendig med 
en viss gjennomgang av den kritikk som har vært rettet mot 
"funksjonalistiske paradigmer" generelt. 

3.2. Samvirkende handelsrelasjoner på Nordkalotten: Forut
setninger for en overordnet system-modell. 

3.2.1. Generalisert system-analyse i forhold til målrettet 
funksjons-analyse. 

Når det gjelder modellen for det overordnede og "inter-sys
temiske" samspillet på Nordkalott-nivå, vil jeg i tilslutning til 
Bennett (1976:85) og Friedman (1974:447), oppfatte systemanalyse 
som en tilnærmingsmåte; et forskningsopplegg som benytter begreper 
hentet fra den generelle system-teorien på en generalisert og 
relativisert måte, 1 for å undersøke om det empirisk lar seg gjøre 
å påvise gjensidige avhengighetsforhold: 

" ..• distinctions were not always made between several things: 
first between general-systems theory and systems analysis. The 
first is an attempt to use system as a generalized model for 
reality; the second an empirical attempt to discover inter
dependencies, or energy flows. The former commits the analyst to 
system as a definition of reality; the latter, uses systems 
concepts heuristically, in order to discover possible regula
rities in real phenomena." (Bennett 1976:85.) 

På denne måten ønsker jeg å operere med den system-analytiske 
betraktningsmåten som en tilnærmingsmåte som skal sette meg i 
stand til å utvikle hypoteser om interessante trekk ved den 
helheten som handelssamkvemmet på Nordkalotten utgjør, og som det 
kanskje ikke ville ha blitt fokusert på, ved tradisjonelle til-

1 M.h.t. begrepene generalisering og relativisering vil jeg 
følge den polske samfunnsviteren Piotr Sztompka (1974): Genera
lisering vil da si å isolere de grunnleggende strukturegenskapene 
som kan brukes til å karakterisere et hvilket som helst system, 
og dernest velge et særskilt sett av disse egenskapene som er 
egnet til å beskrive sosiale realiteter. Relativisering vil si å 
utvide det feltet hvor begrepet "system" blir anvendt. Mens 
begrepet ifølge Sztompka i utgangspunktet ble brukt temmelig res
triktivt om enheter som kunne gis en relativt klar, konkret 
avgrensning i rom og tid, har bruksområdet blitt utvidet, slik at 
det nå kan omfatte enkelte samfunnsgrupper eller andre samfunns
messige størrelser. 

58 



nærmingsmåter. Disse hypotesene må deretter bli testet ad vanlig, 
hypotetisk-deduktiv vei, mot trekk som kan avleses i det relevan
te kildematerialet. Jeg kommer altså ikke til å betrakte noen 
system-analytisk (eller funksjonalistisk) synsmåte som noen "for
klaring" i seg selv. For å nærme seg status av forklaring, må 
slike eventuelle påståtte sammenhenger kunne finne utstrakt 
støtte i trekk ved kildematerialet. Selv om de også skulle ha 
forklaringskraft, er det likevel ikke gitt at de uten videre bør 
rubriseres som "funksjonalistiske". 

Men siden også den generelle system-teorien, og også den åpne, 
relativiserte system-betraktningsmåten jeg ønsker å gjøre bruk av 
her, i hvert fall delvis har sine røtter i ulike typer funksjo
nalistisk tankegang, synes det rimelig å søke å plassere dette 
standpunktet i forhold til ulike uttalte funksjonalistiske 
"paradigmer" og "forklaringsmåter". Det gjelder både avgrensning 
til funksjonalistisk forklaringsmåter generelt: men også i 
forhold til ulike "typer" funksjonalisme, som synes å variere 
betydelig med hensyn til pretensjoner og utsagnskraft. 

3.2.2. Tre ulike funksjonalistiske paradigmer. 

Logisk og fremstillingsmessig synes det formålstjenlig å ta 
utgangspunkt i det Elster i arbeider fra begynnelsen av 1980-
årene kaller 3 ulike funksjonalistiske "paradigmer" (Elster 1982 
& 1983): 

Det "svake" funksjo
nalistiske paradigmet: 
(Mandeville) 
En institusjon eller et atferdsmønster har ofte konsekvenser som 
a) er fordelaktige for en eller annen dominerende økonomisk eller 
politisk struktur: b) utilsiktet av aktørene: og c) ikke er kjent 
som resultat av denne atferden, av de som nyter godt av den. 
(Konsekvenser som fyller disse tre betingelsene vil i Mertons 
terminologi (Merton 1967) kunne kalles "latente". 

Det funksjonalistiske 
"hoved"-paradigmet: 
(Merton) 
De latente funksjonene (hvis slike finnes,) til en institusjon 
eller atferdsmønster forklarer dens tilstedeværelse. 

Det "sterke" funksjo
nalistiske paradigmet: 
(Malinowski) 
Alle institusjoner eller atferdsmønstre har en funksjon som 
forklarer deres tilstedeværelse. 
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Mens Elster knytter det funksjonalistiske "hoved"-paradigmet til 
Mertons navn, knyttes henholdsvis det "svake" og "sterke" para
digmet til Mandeville og Malinowski. 

En sentral måte å definere funksjonalistiske forklaringsmåter på, 
er å hevde at det er forklaringer som lar konsekvensene av en 
institusjon eller en type atferd inngå blant årsakene til 
vedkommende institusjons eller atferds eksistens; - dvs. avledede 
konsekvenser koples inn som årsak, gjennom en "feed-back"
mekanisme. Funksjonalistiske forklaringer blir dermed en særskilt 
variant av kausalforklaringer. Dette er den grunnleggende 
forutsetning, når A. Stinchcombe (1968) gjør forsøk på å for
malisere strukturen i funksjonalistiske forklaringsmåter. 
Stinchcombe ser funksjonalistiske forklaringer som "komplekse 
former for årsaks-teorier. De involverer årsaks-forbindelser 
mellom tre variable, med en særskilt kausal prioritet til 
konsekvensene av handling, i den totale forklaringen." (Stinch
combe 1968:100.) Mer presist leverer han følgende definisjon: 

"By a functional explanation we mean ane in which the con
seguence of same behavior or social arrangement are essential 
elements of the causes of that behavior." (Stinchcombe 1968:80.) 

Stinchcombe går deretter videre i en presisering av den logiske 
strukturen i slik funksjonalistisk forklaring må forstås. Denne 
oppfatter han som en homeostatisk modell. Han tar utgangspunkt i 
at visse konsekvenser eller mål søkes opprettholdt, og derved 
virker som en årsak til den atferd eller struktur som skal for
klares. Den atferd eller struktur som skal opprettholdes oppfat
ter Stinchcombe som en særskilt verdi av den "homeostatiske" 
variablen H. De tre størrelsene eller variablene som er koplet 
sammen, er altså "struktur-aktivitet", som bidrar til opprett
holdelse av strukturen, den "homeostatiske variablen" og stress 
eller påkjenninger (variablen "T"), som ødelegger eller vanske
liggjør relasjonen mellom de to førstnevnte. Den logiske struk
turen til en funksjonalistisk forklaringsmåte består nå i at det 
eksisterer en kobling tilbake til de årsaksfaktorene som virker i 
retning av opprettholdelse av tilstanden i H, når denne utsettes 
for press og påkjenninger av andre årsaksfaktorer (T), som virker 
til å vanskeliggjøre opprettholdelsen av de særskilte tilstandene 
eller verdiene av H. Dette kalles en "causal feed-back loop". 

Stinchcombe's oppfatning synes også komme relativt nær det den 
polske samfunnsviteren Piotr Sztompka har kalt "målrettet 
("directive") funksjonsanalyse". (Sztompka 1974:73-96.) - Dette 
utgjør da også det sentrale, teoretiske grunnlaget som J. Elster 
går til felts mot, når han kritiserer slike forklaringsmåter i 
samfunnsvitenskapene. (Eksempelvis Elster 1983; jfr. nedenfor 
side 62.) 

Det er derfor verdt å merke seg at det "svake" funksjonalistiske 
paradigmet ovenfor skiller seg klart fra de to øvrige, ved at det 
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ikke hevder å kunne forklare eksistensen av vedkommende institu
sjoner eller atferdsmønstre, gjennom denne påvisningen av 
objektive konsekvenser. I følge Elsters tolkning forutsetter 
"hoved"-paradigmet i seg selv en slik forklaring, i de tilfeller 
da slike objektive konsekvenser lar seg påvise. Endelig går det 
"sterke" paradigmet enda lengre, og postulerer at alle sam
funnsmessige institusjoner og atferdsmønstre har slike objektive 
konsekvenser som de kan forklares ved. - En skal imidlertid være 
oppmerksom på at det ikke synes å råde konsensus om denne tolk
ningen som Elster dermed tillegger Merton, og som han fører opp 
som en "ledende eksponent for "hoved"-paradigmet. G. A. Cohen 
synes å ville oppfatte Mertons paradigme-forslag fra 1948 som et 
"forskningsopplegg for studiet av objektive konsekvenser" - altså 
uten forklaringspretensjoner per se, og dermed på linje det 
såkalte "svake" paradigmet. A. Giddens hevder for sin del at 
dette "svake" funksjonalisme-paradigmet synes logisk ubestride
lig, og er i tvil om det overhodet er noe poeng å oppfatte det 
som en form funksjonalisme. (Giddens i tilsvar til Elster 
1982:528.) 

3.2.3 Hovedpunkter i kritikken av funksjonalismen. 

Et fremtredende fellestrekk ved den kritikk som på 1970- og 1980-
tallet har blitt reist mot funksjonalistiske forklaringsmåter, 
synes å være en utpreget misnøye med funksjonalismens manglende 
evne til å integrere aktivt handlende, formålsrettede ("inten
sjonale") mennesker i analysen; eller kanskje snarere dens 
manglende evne til å få i stand en metodologisk forsvarlig 
kopling mellom analyse på individ-plan og analyse av større 
enheter/helheter. To av de mest sentrale kritikerne har vært J. 
Elster og A. Giddens. Giddens snakker sogar om at funksjonalismen 
"gjør det helt og holdent av med det aktive subjekt". Som vi har 
sett i kapittel 1., legger Giddens avgjørende vekt på å få 
integrert disse to analyse-planene gjennom sin "strukturerings
teori". 

Ett videre fellestrekk for disse to kritikerne er at begge 
betoner den avgjørende forskjellen mellom biologien, hvor 
funksjonalistiske forklaringsmåter står sterkt, og samfunns
vitenskapene. Dette skjer ikke ut fra noen apriorisk tese om at 
forklaringsmåtene per se må være forskjellige, men ut fra en 
konkret påvisning av hvilke vitenskapsteoretiske forutsetninger 
det er mulig å legge til grunn innenfor hver av vitenskapene. 

Funksjonalisme-kritikken synes imidlertid hovedsaklig å rette seg 
mot det vi ovenfor har kalt "hoved"-paradigmet og det "sterke" 
paradigmet. I første rekke synes den konsentrert om tre dimen
sjoner: 1) Den "objektive teleologi" eller de "system-egne behov" 
som implisitt tilskrives systemene som sådan, 2) forutsetningen om 
at utvekslingen innenfor systemet skal skje etter et slags 
"homeostatisk prinsipp", ved hjelp av "feed-back-mekanismer", og 
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3) vanskene med å konseptualisere betingelsene for endring av 
systemet på en adekvat måte. - Dette er forhold som også står 
sentralt når det gjelder å vurdere hva det vil innebære å legge en 
generalisert system-betraktningsmåte til grunn ved studiet av 
handelsrelasjoner og prosesser på Nordkalotten. 
Denne drøftingen kan passende knyttes til disse tre dimensjonene. 

"Objektiv teleologi" - postulerte "system-behov". 

Med påstanden om "objektiv teleologi" siktes det til funksjona
listiske forklaringstyper har en tendens til å tilskrive helheten, 
systemet, overordnede enheter en målsetning - en forønsket 
tilstand - som de objektive konsekvensene skal kunne være 
"fordelaktige" for, og som ikke påviselig kan knyttes til noen 
"subjektiv teleologi", dvs. intensjonene, ønskene og interessene 
til aktivt villende og handlende aktører innenfor systemet. I 
følge Elster går dette aspektet tilbake til Leibniz og Hegel. 
Innenfor marxistisk samfunnsforskning har det manifestert seg 
gjennom en vesentlig mangel på kobling i to tilfeller: Nemlig i å 
kunne gjøre rede for sammenhengen mellom individets interesser og 
interessene til større enheter, som f.eks. klasser; og i tilfellet 
vedrørende funksjonelle sammenhenger over lengre tids-perioder, 
noe som i følge Elster tillater manipulering med tids-faktoren. 
(Elster 1983:60 & 1982:459.) 

I følge Giddens virker deler av selve det begrepsapparatet funk
sjonalismen opererer med (bl.a. Mertons forsøk på distinksjon 
mellom "latente" og "manifeste" funksjoner,) til å definere 
menneskenes intensjoner, grunner og motiver som irrelevante" for 
årsaks-forklaringene. Funksjonalismen tillater derfor bare en 
begrenset og utilstrekkelig forklaring av formålsrettet ("purpo
sive") menneskelig handling. 

Giddens polemiserer særskilt mot oppfatningen om at det skal 
kunne eksistere spesielle "system-behov", som noe som er løsrevet 
fra, og annet enn det som knyttes til aktørenes interesser, behov 
og intensjoner. I følge Giddens fører dette også til at man må 
underkaste selve "funksjons"-begrepet kritikk, fordi det enten 
viser seg å være overflødig, eller feilaktig anvendt. (Giddens 
1977:110f.) 

Teoretisk grunnlag for "gjensidig avhengighet", homeostase og 
"feed-back"-mekanismer. 

I sin kritikk tar Elster utgangspunkt nettopp i den oppfatning at 
funksjonalistiske forklaringer er en særlig type kausalforkla
ringer, som innlemmer konsekvenser blant årsakene til vedkommende 
institusjon eller atferd. Han gir en inngående kritikk av det 
teoretiske grunnlaget for å kunne anta det foreligger "feed-back
"mekanismer. Elster understreker meget sterkt at påstander om en 
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slik virksom "feed-back" enten må være forankret i en eksplisitt 
teori, eller kunne påvises klart i hvert enkelt tilfelle. Det må 
være grunn til å tro at det virkelig eksisterer en virksom "feed
back"-kopling fra konsekvensen til det fenomenet det er snakk om, 
og denne koplingen må spesifiseres i hvert enkelt tilfelle. 
(Elster 1983:61.) Eventuelt må det foreligge en utbygget, fundert 
teori, som borger for at det foreligger em slik feed-back. 

Når funksjonalistiske forklaringer helt legitimt kan benyttes, og 
med utmerket resultat er blitt benyttet innenfor biologien, er 
det nettopp fordi man innenfor denne vitenskapen har en slik 
teori, som "feed-back"-mekanismene er "hjemlet i": Utviklings
læren med teorien om det naturlige utvalg, begrunner hvordan 
"feed-back"-mekanismer kan virke i de enkelte tilfeller. Utvik
lingslæren har gjennom en kausal analyse kunnet erstatte de 
teologiske synspunkter man tidligere måtte legge til grunn 
(Leibniz). I følge Elster finnes det ikke noen tilsvarende teori 
innenfor samfunnsvitenskapene. Det påhviler derfor forskerne å 
gjøre konkret rede for den spesifikke 11 feed-back 11 -mekanismen i 
hvert enkelt tilfelle. Men det er nettopp dette som ikke skjer 
ved flertallet av funksjonalistiske forklaringer, i følge Elster. 
11 Feed-back 11 -koplingen i resonnementet blir langt fra påvist, men 
istedet postulert, eller snarere stilltiende forutsatt. 

Nå er det imidlertid lansert alternativer til dette kravet om å 
skulle spesifisere 11 feed-back 11 -mekanismene, eller det teoretiske 
grunnlaget for å kunne regne med slike mekanismer. Alternativene 
går imidlertid i hver sin retning, ved at det ene synspunktet 
hevder at det faktisk foreligger en generell teori til å legiti
mere 11 feed-back 11 -mekanismene innenfor samfunnsvitenskapene; mens 
det andre synet direkte benekter behovet for å spesifisere 
hvordan 11 feed-backen 11 skjer i de enkelte tilfelle. - Den første 
påstanden er knyttet til Stinchcombe, som også hevder det eksis
terer samfunnsmessige utvalgs-prosesser. (Stinchcombe 1968:85.) 

Den andre er fremlagt av G. A. Cohen, som hevder at "feed-back
resonnementene i stedet lar seg legitimere gjennom henvisning til 
såkalte "objektive konsekvens-lover". Dermed skulle det ikke være 
nødvendig med konkret påvisning av "feed-backen" i det enkelte 
tilfelle, bare man kunne relatere den til en "objektiv konsekvens
lov". 

Cohen trekker imidlertid et klart skille mellom slike "forkla
ringer" på den ene siden, og det han kaller "rene funksjons
utsagn" på den andre. Et "funksjons-utsagn" er en ren påvisning 
av at noe har en funksjon, en tilskriving av en eller flere 
funksjoner til noe. (Cohen 1978:253.) Ikke alle funksjons-utsagn 
besvarer i seg selv et "hvorfor"-spørsmål, og er dermed ment som 
kausal-forklaringer. Cohens forslag og påstand er nå at et 
funksjons-utsagn får forklaringa-kraft når det kan relateres til 
en "objektiv konsekvens-lov". En objektiv konsekvens-lov er et 
betingelses-utsagn som er grunnet på en hypotetisk årsaks-utsagn. 
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Henvisningen til en slik "lov" kan dermed få formen: 

"Hending e opptrådte på grunn av dens tilbøyelighet til å 
forårsake hendingstype F, siden bestandig når hendingstype E vil 
forårsake hendingstype F, så opptrer E." (Cohen 1978:261.) 

Elster avviser nå begge disse alternativene. - Hva Cohens 
standpunkt angår, retter Elsters innvending seg mot grunnlaget 
for oppstillingen av betingelses-setningen. Denne er ifølge 
Elster basert på et observert sammenfall eller korrelasjon mellom 
hendingstyper/fenomener/institusjoner/atferd, og da kommer den 
rent generelle innvendingen inn, som går ut på at sammenfallet 
eller korrelasjonen kan skyldes en "bakenforliggende" faktor, som 
dermed forstyrrer den antatte sammenhengen. ( - I vår konkrete 
forsknings-sammenheng synes imidlertid etablering av det Cohen 
kaller "rene funksjonsutsagn" mer interessant og relevant. Jfr. 
nedenfor, side 68f.) 

Det forslaget Stinchcombe har lansert (Stinchcombe 1974) går ut 
på at de funksjonalistiske forklaringsmåtene kan funderes i en 
modell som beskriver samfunnsendring som en "absorberende Markov 
prosess". Vi kan ikke her gå i detalj når det gjelder denne 
modell-typen; kun konstatere at den bl.a. forutsetter at vedkom
mende system (organisasjon) gjennom akkumulasjon av stress 
beveger seg i retning av, og til slutt havner i et "absorberende 
stadium". I sin kritikk viser Elster hvordan et system eller en 
organisasjon som først har nådd dette stadiet, ikke lenger vil ha 
muligheter for akkumulasjon av stress, som kan bringe det ut av 
denne "likevekts-stadiet". Det foreligger ingen konkurranse 
mellom sameksisterende løsninger til samme funksjonelle problem. 
(Elster 1983:62.) Innad kan det derfor ikke lenger oppstå noen 
kraft i retning av endring, og eventuelle årsaker til endring må 
søkes utenfor systemet. Dette har også implikasjoner for selve 
"funksjons"begrepets rolle. Det vesentlige ved denne modell-
typen synes ikke å være "funksjon" i betydningen "bidrag til en 
større helhet", eller "bidrag til opprettholdelse av en særskilt 
tilstand". Det som bidrar til opprettholdelse av systemet er 
etter dette resonnementet snarere "mangel på dysfunksjoner". 
Oppmerksomheten blir altså i større grad rettet inn på "dys
funksjon" enn "funksjon". Etter Elsters resonnement blir derfor 
funksjons-begrepet i en viss forstand overflødig. Oppmerksomheten 
blir dessuten ledet hen på eventuelle endringer i systemets 
omgivelser, når det gjelder å forklare eventuelle endringer. 
Tillempningen av denne modellen, og utledningen gjennom Elsters 
resonnement bringer oss altså til samme posisjon som den retningen 
som ville tillegge eksterne forhold og forbindelser den primære 
rollen ved studiet av handelsrelasjoner og lokale samfunnsenheter. 
(Jfr. ovenfor, kap. 1., side 7f.} - Elsters kritikk på dette 
punktet synes også å ha mye til felles med den tidligere funk
sjonalisme-kri tikken, som hevdet at funksjonalistiske analyser 
ikke tillot "strukturelt genererte konflikter". Jfr. f.eks. Ralf 
Dahrendorf 1968:115; 127.) 

64 



Kritikken til Elster og Giddens synes langt på vei å ta utgangs
punkt i de samme aspekter ved funksjonalismen: Begge er opptatt 
av å understreke skillelinjene til biologien, og begge er opptatt 
å "gjeninnføre det aktivt handlende, villende, "formålsrettede" 
subjektet i analysen. Likevel anviser de fundamentalt forskjel
lige utveier ut av uføret: Elster gjør seg som kjent til talsmann 
for en "metodologisk individualisme" i samfunnsvitenskapene, -
som skal omfatte en kombinasjon av kausale og intensjonale for
klaringsmåter, - samt særskilt en tilnærmingsmåte basert på 
spill-teori når det gjelder intensjonal samhandling mellom indi
vider. 

Som vi har sett ovenfor prøver Giddens på sin side å trekke opp 
en ny, integrert teoretisk ramme, på grunnlag av "strukturerings
teorien" og synet på "strukturenes dualitet" (jfr. ovenfor side 
22ff. ) • 

3.2.4. To alternative forslag. 

Problemet består altså i hvordan man skal begrepsfeste den 
"gjensidige avhengigheten" og "påvirkingen" mellom de ulike 
elementene i det man har avgrenset som et system; samtidig som 
man tilkjenner menneskene rollen som "innsiktsfulle", "målret
tede" aktører på det sosiale plan, som er i stand til å reflek
tere over sine målsettinger og sine handlingers formålsrettethet; 
og regulere sin atferd i samsvar med dette. Med grunnlag i sin 
"struktureringsteori" har Giddens klare synspunkter på hvordan 
"selvregulering" innenfor et system må oppfattes. Samtidig finnes 
det andre, alternative løsnings-forslag. Vi skal derfor kort se 
både på Giddens' forslag og på synsmåtene til J. Bennett (1976). 

Giddens trekker et fundamentalt skille mellom interne selv
regulerings-prosesser som er kybernetisk styrt, og slike som 
involverer menneskelig formålsrettethet. Giddens synes å knytte 
begrepet "feed-back" til prosesser av den første typen, som 
omfatter selektiv filtrering av "informasjon" som brukes til å 
kontrollere mekaniske prosesser på lavere nivå. I Giddens' 
språkbruk synes 'homeostase' å kunne brukes om begge typer 
prosesser. Homeostatiske prosesser, dvs. gjensidige tilpas
nings-prosesser mellom kausalt forbundne elementer, kan være 
kybernetisk styrt; men behøver slett ikke å være det. 

Siden det i samfunnsvitenskapene dreier seg om bevisste, inten
sjonale, "formålsrettede" mennesker som aktører, innbefatter 
koplingen mellom elementene i dette tilfellet ikke bare selv
regulering i kybernetisk forstand, men også en regulering som er 
formidlet av selv-bevissthet eller refleksjon: 

" •.• formålsrettethet ("purposiveness") når det gjelder men
neskelige forhold, kan ikke gripes ved hjelp av en teleologi
versjon som bare innbefatter kybernetisk kontroll ved hjelp av 

65 



informasjons-feed-back." (Giddens 1977:115.) 

I følge Giddens er derfor kybernetisk kontroll alene ikke til
strekkelig til å fange opp det formålsrettede aspektet ved menne
skelig handling. For menneskelige prosesser vil Giddens betone 
"refleksiv selv-regulering". På det mer abstrakte plan må vi 
altså skille mellom tre alternative oppfatninger av hvordan den 
"gjensidige avhengigheten" mellom elementene i et sosialt system 
kan være formidlet: Ved 1) regulering, 2) selv-regulering og 3) 
refleksiv selv-regulering. 

Et annet forsøk på å tillempe system-analytiske tilnærmingsmåter 
på ulike nivåer, slik at menneskelige beslutnings-prosesser blir 
tillagt vekt, og en unngår å tilskrive "systemet" som sådan egne 
"system-behov", er levert av John w. Bennett (1976). Dette 
representerer også et forsøk på å imøtegå kritikken om at den 
bevisste, formålsrettede aktør har lett for å forsvinne ut av 
"øko-funksjonalistiske" analyser. 

Bennett utvikler en tilnærmingsmåte han gir betegnelsen "adaptiv 
dynamisme" ("adaptive dynamics"). Siktemålet med denne tilnær
mingsmåten er å integrere de relevante synspunktene på "økolo
giske stress-faktorer" og kulturelle "tilpasnings-svar", med et 
syn på mennesket som intensjonalt handlende individ, som opererer 
i samhandling med andre individer. Dette skjer ved tillemping av 
generelle system-analytiske tilnærminger på ulike nivåer, slik at 
også menneskelige beslutnings-prosesser kobles inn. I sin tur 
springer dette ut av en oppfatning hos Bennett om at mennesket 
fritt utveksler energi og informasjon i kybernetiske prosesser. 
(Bennett 1976:41.) Gjennom utviklingen av begrepet "adaptiv 
strategi" søker han nettopp å knytte analysen til formålsrettet 
handling, og unngå å tilskrive systemet som sådant "egne behov" 
eller en egen "rasjonalitet" i seg selv. Bennett understreker 
hvordan menneskenes "tilpasnnings-svar" på press-situasjoner ikke 
skjer automatisk, men gjennom en "feed-back" av informasjon, slik 
at svarene blir gjenstand for faktisk valg og beslutnings-proses
ser. Bennett synes å ville legge forholdene til rette for et 
studium av individ-basert samfunnsmessig tilpasning gjennom 
begrepene "adaptive behavior" og "strategic action", som han 
kombinerer til "adaptive strategy". (Bennett 1976: 270ff.) Det 
kan synes som om Bennett dermed prøver å unngå aprioriske 
forestillinger om hva det "selektive presset" skal springe ut av. 
Han synes heller å sikte til en form for selv-regulering hos 
aktørene gjennom bevisst, formålsrettet handling; på linje med 
det Giddens i sin terminologi vil kalle "refleksiv selvregu
lering". 

3.2.5. Vurdering av de funksjonalistiske paradigmer i forhold 
til forskningsoppgaven. 

Om vi nå vender tilbake til en vurdering av de ulike funksjona-
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listiske "paradigmenes" anvendbarhet i studiet av handelssamkvem
met, kan vi oppsummere følgende: Det synes i dette tilfellet 
ytterst vanskelig å forestille seg noen egne, særskilte behov som 
skulle være særegne for "systemet", og som ikke utgjorde en eller 
annen slags formidling av behovene og interessene til dem som 
utgjør aktører eller elementer innenfor systemet: Lokale produ
senter, lokale samfunnsorganisasjoner, profesjonelle handlende, 
eller de ekspanderende "nasjonalstatene". I det forskningsopplegg 
som presenteres her, vil vi nettopp søke å fange opp dette aspek
tet gjennom presentasjon av en egen, komplementær modell for de 
samiske samfunnsenhetene (produksjons-elementene), som skal 
ivareta både økologiske, subsistens-messige og sosiale relasjoner 
innad i disse enhetene. 

Det er likeledes vanskelig apriorisk å skulle forestille seg 
"feed-back"-mekanismer mellom ulike institusjoner/fenomener som 
inngår i handelssamkvemmet, og som skulle bidra til en forklaring 
av deres eksistens. Igjen er det jo nettopp poenget med denne 
tilnærmingsmåten vi søker å legge til grunn, at den skal fokusere 
på, og gjøre det lettere å eksponere eventuelle slike mekanismer, 
og å kunne underbygge dem empirisk. Det foreligger heller ingen 
teori vi skulle kunne støtte oss i dette tilfelle, og som vi 
kunne hekte "feed-back"-resonnementene opp i, dersom vi skulle 
følge Elster på dette punktet. De ansatser til teori som er 
utviklet for denne typen mellom-kulturell utveksling, f.eks. 
mellom jeger/sanker-befolkninger og agrare befolkninger, er neppe 
så utviklet at vi uten videre kan gå ut fra dem. Som vi har sett 
i kapittel 2. er dessuten det som finnes av teoretiske ansatser 
på dette feltet, relativt dårlig tilpasset forholdene på den 
nordlige halvkule, og derfor ikke så relevant. Det foreligger 
heller ingen spesifikk, historisk teori for handelssamkvemmet på 
Nordkalotten i det aktuelle tidsrom. Tvert om er det heller det 
vi har som siktemål å kunne levere bidrag til, gjennom det 
forskningsarbeide vi her søker tilnærmingen til. 

Endelig synes det vanskelig - både rent generelt, som den refe
rerte kritikken viser, og særskilt i dette tilfelle - å konsep
tualisere forutsetningene for endring av systemet på en tilfreds
stillende måte. Funksjonalistiske tilnærmingsmåter later til å 
hente en vesentlig del av sin attraksjon fra det umiddelbart 
tiltrekkende ved betoningen av det "gjensidige avhengige": En 
modifikasjon som angår en part eller et element i systemet vil ha 
følger for andre deler, som i siste instans fører til at den 
opprinnelige kilden til modifikasjonen, selv blir påvirket. Som 
Elster (1971) har påpekt, foregår vel mange forsøk på å konsep
tualisere endring innenfor funksjonalistiske resonnementer på den 
måten at man " ••• tenker seg en liten forandring en variabel, som 
skaper kumulative endringer i de andre variablene, som igjen 
virker tilbake på den første, også videre til et nytt og høyere 
nivå for alle variablene er nådd." Men en slik oppfatning mangler 
i virkeligheten forankring i begreper og teori. Særskilt i til
fellet med Nordkalott-handelen kan en vanskelig satse på enkelte 
mekanismer av denne typen apriori. I utgangspunktet synes det 
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tvert om best å være åpen for at impulsene til endring kan ha 
kommet både "innenfra", og "utenfra". 

I denne situasjon har jeg valgt å legge til grunn en åpen, gene
ralisert og relativisert system-tilnærming. Når jeg til tross for 
den vektige kritikken som er referert ovenfor, vedrørende ulike 
"funksjonalistiske" og "system"-tilnærmingsmåter, har valgt 
dette, er det fordi dette alternativet synes å være best egnet 
til å sikre et forskningsopplegg for et systematisk studium av 
flest mulig faktorer som inngår det kompliserte nettverket av 
relasjoner som Nordkalotthandelen utgjør. Dette innebærer en 
tilslutning til den vurdering av "system"-tilnærmingsmåte og 
"generell systemteori", man kan finne hos Sztompka (1974), 
Hanssen (1969) og Bennett (1976): 

" .•. system-teori er i essens intet annet enn en metode for å 
studere komplekse situasjoner på en slik måte at det størst 
mulig antall gjensidige avhengige faktorer inkluderes i analysen. 
(Bennett 1976:21.) 

I dette ligger at jeg betrakter tilnærmingsmåten som et hjelpe
middel til å generere problemstillinger og hypoteser om sammen
henger og "funksjonelle sammenhenger" mellom elementer og fenome
ner i Nordkalott-handelen, ut fra en mest mulig systematisk 
behandling av disse elementene/faktorene. Dette innebærer at den 
skal tjene som en "til-nærmings-måte" i beste forstand; som et 
redskap til å kunne avdekke og fokusere på eventuelle "funk
sjonelle sammenhenger" eller "gjensidige avhengigheter". Slike 
sammenhenger må imidlertid underkastes prøving etter tradisjonell 
hypotetisk-deduktiv metode, dersom de skal aksepteres på noen 
måte. Ut fra dette vil det altså ikke være snakk om a priori å 
forutsette noen "feed-back"-mekanismer, eller uten videre innlem
me eventuelle konsekvenser i settet av årsaks-faktorer til grunn 
for sammenhengene. Tilnærmingen utgjør et forsøk på å strukturere 
et forskningsopplegg som i utgangspunktet tar hensyn til "et 
komplekst sett av strukturerte relasjoner", og flest mulig 
(ideellt sett: alle) faktorer som inngår i nettverket av handels
relasjoner; slik at man unngår den fallgruben plutselig å måtte 
introdusere nye "forklarings"-faktorer langt ute i analysen. 

Jeg vil hevde at en slik åpen, generalisert og relativisert 
system-tilnærming prinsippielt er på linje med det "svake" 
funksjons-paradigmet, slik det er blitt presentert tidligere: 

"Alle institusjoner og atferdsmønstre har latente funksjoner, 
dvs. utilsiktede og ikke erkjente konsekvenser som er fordel
aktige for en eller annen dominerende (?) økonomisk eller 
politisk struktur." (van Parijs, i kommentar til Elster, 
1982:501.) 

Et hovedsiktemål med denne tilnærmingen, vil altså bli å etablere 
"funksjons-utsagn", av den typen vi ovenfor har knyttet til 
Cohen. Disse utsagnene må etter vårt syn belegges empirisk, 
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gjennom hypotetisk-deduktiv metode. Det er altså snakk om på 
empirisk grunnlag å kunne etablere setninger av typen: 

"Fugler har hul benbygning; det nyter de godt av, når de flyr." 

Det er derimot ikke snakk om å bruke denne påpekningen av funk
sjonelle sammenhenger som element i årsaks-forklaringen på 
hvorfor fuglebeina har denne egenskapen. Vi er ikke ute etter å 
etablere setninger av typen: 

"Fugler har hul benbygning fordi de skal fly." 

Overført på handelssamkvemmet på Nordkalotten, ville den siste 
metoden innebære at vi søkte å forklare, begrunne handelssamkvem
mets oppkomst og opprettholdelse med henvisning til de positive 
konsekvenser det hadde for noen av aktørene eller elementene. Det 
vil altså ikke bli tilfelle. Dersom det er mulig ved hjelp av 
hypotetisk-deduktiv metode å konstatere funksjonelle sammenhenger 
mellom ulike institusjoner/elementer innenfor Nordkalotthandelen, 
vil vi fokusere på det. Forklaringen på oppkomsten av slike 
sammenhenger eller mønstre, vil vi imidlertid søke ved hjelp av 
vanlig, konkret historisk årsaks-analyse, av hva som har ført til 
at slike sammenhenger eventuelt har vokst frem. Dersom vi vil 
påstå at slike sammenhenger også blir opprettholdt fordi de har 
positive konsekvenser for noen aktører eller elementer, vil vi 
kreve at dette blir demonstrert konkret, gjennom en analyse av 
hvilke krefter eller faktorer som virker i retning av opprett
holdelse av strukturene, og hvilke som trekker i motsatt retning; 
altså en tradisjonell historisk analyse. 

Imidlertid kan det også være at sammenhengene som eventuelt lar 
seg påvise er så svake, at det vil være bedre å karakterisere dem 
som "mutual constraint" eller å snakke om "grensene for funksjo
nell kompatibilitet mellom strukturer", slik som Friedman (1974) 
gjør. Også i dette tilfelle synes likevel en generell system
analytisk tilnærmingsmåte som den mest relevante, for å kunne 
synliggjøre slike trekk. 

Det samspillet eller de ("svake") funksjonelle sammenhengene som 
vi er ute etter å studere når det gjelder det totale handels
samkvemmet på Nordkalotten, vil i en viss forstand kunne avleses/
registreres i forbindelse med endring: Endringer ved enkelte 
størrelser eller elementer innenfor totaliteten, som kan antas å 
stå i en indre, sammenheng med endringer på andre steder innenfor 
helheten; og som kan hjelpe oss til å formulere såkalte "funk
sjons-utsagn", som så kan testes empirisk. Slike endringer som det 
er tale om, vil i en viss utstrekning kunne antas å ha opphav i 
den form for utveksling som skjer mellom elementene ("Exchange"). 
Men slike interaksjonsprosesser vil også kunne påvirke, og virke 
gjennom forhold internt i elementene. 

Den "system-tilnærmingsmåten" som legges til grunn her, forutset
ter altså ingen eksplisitt, fullstendig spesifisert teori, som 
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skal ligge til grunn for avgrensningen av "systemet"/under
søkelses-enheten, slik bl.a. Elster (1971 og 1983; jfr. ovenfor 
s. 63.) har forlangt. Vi opererer imidlertid med et reflektert 
forhold til avgrensningen av "systemet", gjennom den forhånds
konsepsjonen vi legger til grunn når det gjelder den rollen de 
ulike "elementene" innenfor systemet spiller, både "produsentene" 
(de samiske lokalsamfunn) og de "profesjonelle handelselemen
tene". Dette gjelder særskilt rollen til de samiske lokalsamfunn, 
som både var formidlere (medium) for handels-sambandet, og som 
selv forholdt seg til et "samvirke" av flere handels-elementer, ut 
fra sine egne komplekse sett av subsistensbehov, økologiske 
relasjoner og sosiale produksjons-relasjoner. 

Billedlig kan den fremgangsmåte jeg ønsker å legge til grunn på 
det overordnede nivået, illustreres som i nedenstående figur. 
Istedenfor bare å operere på det generelle nivået av "nasjonale 
handelssystemer", vil jeg søke å bryte ned samspillet i de 
enkelte, - analytisk avgrensede - elementene som inngår i 
systemet, og prøve å klargjøre deres rolle og forbindelseslinjer. 
Ut fra en slik empirisk kartlegging av forbindelseslinjer og 
mulige "sammenhenger", vil jeg søke å formulere eventuelle 
"funksjons"-utsagn. 
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D = Samiske regioner 

= "Handelssystemer" 

Skravuren betegner "tilhørighet til"/ integrasjon i "handelssystemer" 

• "Dansk-norsk" E "Svensk " ."Russisk" 

Figur 3 .1. Prinsippskisse av tilnærmingsmåten for denne 
undersøkelsen: Samspillet mellom "handels
apparatene" på Nordkalotten studeres ved å 
fokusere på samspillet mellom enkelt-elementene 
definert innenfor det overordnede systemet. 
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3.3. En intern modell for de samiske samfunnsenhetene. 

Ovenfor har vi understreket behovet for en prinsippiell åpenhet 
når det gjelder inter-systemisk samhandling (Friedman), og søkt å 
imøtekomme dette ved å legge til grunn en generell system
analytisk tilnærmingsmåte for handelssamkvemmet som helhet. I 
tillegg er vi nødt til å komme nærmere inn på og konkretisere 
visse aspekter av de mekanismer som skal være virksomme internt i 
de samiske produksjonsenhetene: Nemlig det vi i kapittel 2 antydet 
med stikkord som "selektivt press" og "adaptive svar" eller 
"tilpasningssvar". I den sammenheng understreket vi sterkt behovet 
for en selvstendig analyse på hver av sektorene: økologiske 
relasjoner, sosiale produksjonsrelasjoner og kjernen av subsi
stens-aktiviteter. Således problematiserte vi en "økologisk 
funksjonalisme", som utelukkende ville legge til grunn en 
tilnærmingsmåte som betraktet menneskenes sosiale og kulturelle 
aktiviteter som passive "tilpasnings-svar" på stress-situasjoner i 
forhold til balansen mellom folketall og ressurser. - Selv om 
disse tilnærmingsmåtene kan komme skjevt ut ved ensidig betrakt
ning av et bestemt sett faktorer, - dersom man også ser bort fra 
samvirket med de øvrige nivåer, - er det likevel ikke til å komme 
forbi at de uttrykker en del sammenhenger som er vesentlige, om 
enn ikke enerådende. Spørsmålet blir derfor hvordan det relevante 
i dem eventuelt kan la seg inkorporere i den overordnede tilnær
mingsmåten vi har valgt. 

For dette siktemålet vil jeg først prøve å trekke opp hoved
linjene i en snever "økologisk press-faktor"-modell, som skal 
kunne være relevant for en del av de interne prosessene i de 
samiske samfunnsenhetene/regionene i vår periode. Denne modellen 
vil knytte an til, og ha sentrale dimensjoner felles med det 
grunnleggende synet vi tidligere har konstatert hos Vorren og 
Tegengren. Siktemålet er imidlertid å gjennomføre en drøfting som 
i større grad går inn hvert element; og på en konkret og ekspli
sitt måte problematiserer sammenhenger og virkningsretninger 
mellom de ulike elementene. På denne måten håper jeg å få 
rendyrket en del dimensjoner i større grad enn det f .eks skjer hos 
Vorren og Tegengren, - hvor slike problemer presenteres impli
sitt, i tilknytning til den empiriske fremstillingen. 

I denne drøftingen vil jeg særlig trekke på synspunkter hentet 
fra Boserup (1973), Wilkinson (1973), Chayanov, ref. hos Thorner 
(1971), Wolf (1973), Stinchcombe (1968), Lunden (1974; og uten 
dat.), samt Bennett (1976) og Redding (1988). I en rekke av sine 
synsmåter kan disse forfatterne sies å stå innenfor - eller i 
forlengelsen av - samme tradisjon som kommer til uttrykk gjennom 
Vorren og Tegengren. Noen av de nevnte forfatterne trekker 
imidlertid inn nytt materiale til bruk i generaliseringer, -
drøfter problemer som ikke var aktuelle tidligere og setter 
synsmåtene inn i teori-bygninger som ikke var utviklet tidligere, 
eller i det minste var mindre eksplisitt utviklet. Det eksisterer 
også forskjeller mellom dem m.h.t. hva slags problemer de 
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fokuserer på, og hvor energisk de gjennomfører deler av disku
sjonen. - Med bakgrunn i fellestrekk i det forskningshistoriske 
utgangspunktet, vil derfor den generelle tankegangen bak drøfting
en av modellen så langt, også ha tilknytningspunkter til opp
fatninger hos andre tidligere forskere, som i varierende grad kan 
sies å tilhøre samme hovedretning. (F.eks. Vayda og Rappaport 
1968, selv om drøftingen her ikke i samme grad vil søke å sette 
fokus på energi-strømmen og energi-utvekslingen i økologiske 
systemer.) Den foreløpige utformingen av modellen vil også ha 
klare likhetstrekk med modeller utformet innenfor andre disipli
ner, som f.eks. Binfords (1968) innenfor arkeologien. 

Det neste og siste leddet blir så til slutt å vurdere hvordan 
relevante hovedtrekk fra denne modellen eventuelt lar seg 
inkorporere og modifisere i samband med det mer helhetlige 
synspunktet vi har valgt. Det er altså ikke snakk om å følge en 
"økologisk press-faktor"-modell fullt ut, betingelsesløst. Den må 
integreres i en bredere fundert tilnærmingsmåte, som ivaretar 
hensynet til beslutnings-prosesser med menneskene som intensjonale 
individer, og som erkjenner den relative uavhengigheten til de tre 
ulike nivåene vi har fokusert på (økologiske relasjoner, sosiale 
produksjonsrelasjoner og subsistensmåte-nivået). Se stykke 3.3.3. 
nedenfor. 

3.3.1. Utgangspunkt i subsistensmåten: Drøfting og presisering 
av "Økologisk balanse" og press-faktorer. 

Arbeidene som er nevnt ovenfor kan altså sies å stå innenfor en 
tradisjon som legger til grunn "økologiske tilpasnings-modeller" 
eller "økologiske homeostase-modeller". Felles for alle er at de 
dypest sett tar utgangspunkt i en form for "Økologisk balanse"; en 
balanse mellom den materielle produksjonen, avkastningen på 
grunnlag av naturressursene; og behovet for slike. Men dette 
balanse-begrepet kan være operasjonalisert på ulike måter: F. eks. 
"Folketall/ressurser", "energi-produksjon pr. capita". Syns
punktene skiller seg også fra hverandre, når det gjelder hvor 
mange faktorer de betrakter som vesentlige, og hvor langt de går i 
å spesifisere de virksomme faktorene, og raffinere begrepene. 
Endelig varierer arbeidene også m.h.t. grad av formalisering. 

Til illustrasjon skal vi komme nærmere inn på tankegangen hos 
Wilkinson 1973. Ifølge Wilkinson dreier den omtalte balansen seg 
om forholdet mellom etterspørselen etter naturressurser og om
givelsenes (miljøets) evne til å levere slike. (Wilkinson 
1973:19.) Den kan derfor også formuleres som forholdet mellom 
mengden produserte subsistensmidler og folketallet. Balansen er 
nærmere definert som hvilken som helst kombinasjon av metoder og 
ressurs-utnyttingsrate som omgivelsene (miljøet) kan holde ut med 
på ubestemt tid. Tankegangen er nå (i hvert fall hos Wilkinson) 
at denne balansen som kan ha stabilisert seg på hvilket som helst 
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nivå, blir brutt. Analytisk kan årsakene til sammenbruddet enten 
finnes på menneskesiden av forholdet, eller i selve naturomgivel
sene. På menneskenes side er fremfor alt befolkningsvekst som er 
årsak til sammenbrudd av den oppnådde balansen. På natursiden kan 
det være mer sammensatte prosesser, som involverer hele det 
økologiske samspillet, - noe som Wilkinson sammenfatter under 
uttrykket "environmental change". Det interessante er imidlertid 
den ubalansen som oppstår i forholdet mellom de to sidene, og de 
problemene dette fører til: " ••. en stadig vanskeligere subsi
stenssituasjon". Wilkinsons tankegang er at virksomheten til 
menneskene i det samfunnet eller den samfunnsenheten det gjelder, 
vil konsenterere seg om å gjenopprette denne tapte balansen på et 
nytt nivå, gjennom tillemping av ulike svar, reaksjoner på den 
vanskelige ressurssituasjon de er blitt satt i. Det er altså 
snakk om regulerende, kompenserende mekanismer som settes inn ( -
muligens i form av "refleksiv selv-regulering". Wilkinsons sik
temål er fremfor alt å undersøke karakteren til og forutsetnin
gene for det som vanligvis blir kalt "Økonomisk utvikling". 
Dette fremstår etter denne tankegangen som en rekke "tilpasnings
svar" (adaptive responses) fra menneskenes side på de økologiske 
problemene, - på problemene med å få endene til å møtes. Disse 
synsmåtene er klart fremmet i opposisjon til tradisjonelle opp
fatninger omkring "økonomisk utvikling" og drivkreftene bak 
denne, slik som f.eks. vekt på teknologisk endring som drivkraft. 

Etter Wilkinsons modell fremstår alle slike endringer (også 
grunnleggende teknologiske) som menneskenes svar på at de be
finner seg i tvangssituasjon, gjennom de økologiske problemene. 
(En del teknologiske endringer må imidlertid forklares ut fra 
behovet for en viss grad av teknologisk samstemmighet, eller 
indre konsistens. Teknologisk endring er derfor i følge Wilkin
son ikke noe som kan betraktes som en kontinuerlig variabel, men 
noe som skjer diskontinuerlig, "sprangvis".) 

Etter Wilkinson kan man nå stort sett ha å gjøre med følgende 
typer svar eller responser på denne økologiske tvangen: 

- En kan starte utnytting av "nye" ressursenheter, til "erstat
ning" for de gamle, 

- En kan utvikle nye metoder til utnytting av de tradisjonelle 
ressursenhetene, (- eventuelt gjennom nye kombinasjoner av 
ressursenhetene, eller ved annen vektlegging på enkelte av dem). 

- En kan konstatere at bruddet i den økologiske balansen har 
ført til sammenbrudd for den lokale samfunnsenhetens tradi
sjonelle evne til å stå på egne ben ressursmessig ("selvfor
syningsgraden")2, og søke å kompensere dette ved å importere 
ressurser/varer. Dette vil som oftest føre til spesialisert 

2 Dette må selvsagt oppfattes relativt, - i forhold til det 
nivået samfunnsenheten sto på i utgangspunktet. 

74 



produksjon for eksport til gjengjeld. 

- Endelig kan en søke om å kompensere for sammenbruddet i den 
lokale samfunnsenhetens selvforsyning gjennom migrasjon. 

De to første svartypene utgjør en kvalitativt annen måte å møte 
problemene på, enn de to siste. De innbefatter utvikling av nye 
teknologiske ferdigheter og resulterer i en "ny tilpasnings
strategi" (new adaptive strategy"). Dette innebærer bl.a. at 
produksjonsprosessen blir mer komplisert og omfattende, - noe som 
blant annet medfører at arbeidsbelastningen ("Workload") blir 
større. Hele utvekslingsprosessen med naturomgivelsene søkes 
altså stabilisert på et høyere nivå: Energiproduksjonen øker, men 
den innsatte energien (arbeidet, "slitet") øker også. Etter 
Wilkinsons terminologi økes "ressursutnyttingsraten" ("the rate 
of environmental exploitation"). "Rasjonalen" bak dette systemet 
er altså å få i stand en økning i mengden produserte eksistens
midler, en økning av avkastningen i seg selv. Det er altså ikke 
snakk om å produsere mer effektivt, i en betydning som legger 
arbeidsproduktiviteten til grunn. Den typen økning som det her er 
snakk om, har ikke noe å gjøre med en økning i avkastning PE.!.. 
innsatt enhet arbeid. Den dreier seg om en økning av avkastningen 
i seg selv, - av totalproduktet uansett, - eventuelt gjennom mer 
ressurs-intensive metoder. 

Dette siste poenget, med tillemping av mer arbeidsintensive meto
der, er også et fremtredende element i analysen til Boserup, som 
søker å vise at jordbrukets historie har vært en historie av på 
hverandre følgende dyrkingsmetoder, som har vært kjennetegnet av 
stadig større arbeidsinnsats. Fra svedjebruket i den ene ytter
lighet, til formen med to avlinger i året i den andre. Den 
økende arbeidsmengden har også tvunget menneskene til å ta i bruk 
en rekke energi-kilder utover den menneskelige arbeidskraften. 

Tradisjonell økonomisk effektivitet, definert gjennom produktivi
teten til innsatsfaktorene, og ikke minst arbeidsproduktiviteten, 
har etter Wilkinsons tankegang egentlig ikke noe å gjøre med den 
økning av vekselvirkningen eller utbyttet med omgivelsene. Disse 
to størrelsene må helst oppfattes langs hver sin dimensjon. 
Ifølge Wilkinson er dette likevel ikke til hinder for at samfunn 
som ennå ikke har nådd det maksimale nivået som den økologiske 
balansen kan stabiliseres på, ut fra den rådende teknologi, kan 
utvikle metoder for å øke effektiviteten i ressursutnyttingen på 
det nivået de står. 

Visse "tilpasningssvar" kan også gjennomføres uten at det med
fører kvalitative teknologiske endringer. Ser en på de mulig
heter som forholdet til den lokale enhetens ressursenheter stil
ler, kan en uten å gripe til innovasjoner, gjøre følgende: 

arealet under dyrking kan utvides, 
en kan øke bruken av de ressurser som har grunnlag i jorda i 

det hele tatt. 
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Begge disse tiltakene vil medføre større arbeidsbelastning. 

Også innenfor den skoleretning som vanligvis går under navnet 
"peasant-economy" spiller også forholdet energiproduksjon pr. 
capita en stor rolle, som målbart uttrykk for den "tilfreds
stillelse av familie-husholdets behov", som er en del av kjernen 
til denne skolens teoretiske utgangspunkt. Skolens viktigste 
teoretiske bidrag synes likevel å være den begrepsmessige 
utformingen av et annet balanseforhold; først formulert av 
retningens grunnleggende teoretiker, Chayanov: Arbeid-forbruker
balansen, eller den spesielle balansen mellom forbruksbehovet til 
bondefamilien, og selve "slitet" (the drudgery) ved arbeidet. 
Denne balansen eller dette punktet nås gjennom subjektive 
overveielser innenfor bonde-husholdet selv, hvor forventet økt 
avkastning settes opp mot ulempene ved større arbeidsinnsats. 

Tillempingen av dette begrepet har vært en forutsetning for 
etableringen av "peasant economy" som økonomisk-historisk kate
gori. Ifølge dette synet foregår altså ikke bondehusholdets 
overveielser og satsing i produksjonen etter samme logikk, som 
f.eks. innenfor et kapitalistisk basert system. Der vil de 
enkelte produksjonsfaktorenes lønnsomhet kunne kalkuleres og 
produksjonen kan legges opp etter det. Et bondehushold som 
fungerer etter "peasant-economy"-prinsipper vil fortsette produk
sjonen til det punkt hvor arbeid-forbruksbalansen subjektivt 
opplevd, er nådd. Denne balansens grunnleggende posisjon i 
"bonde-økonomien" forklarer således hvorfor et bondehushold kan 
fortsette å produsere, eller holde fast ved en type produksjon, 
lenge etter at det har sluttet å være lønnsomt, sett ut fra 
kapitalistiske kriterier. Den forklarer likeledes også hvordan 
et bondehushold kan avholde seg fra videre innsats av arbeid, 
selv om det potensielt maksimale ikke er nådd. 

På dette viset er dette begrepet om arbeids-forbruker-balansen 
innenfor "bonde-økonomien" med til å klargjøre hvorfor utvekslin
gen mennesker - naturomgivelser stanses på et visst nivå. 

Andre teoretikere, mer eller mindre sentralt plassert innenfor 
"peasant-economy"-retningen, har gitt bidrag ved bl.a. å spesifi
sere hvilke forutsetninger som må være til stede, dersom en skal 
kunne snakke om en "bonde-økonomi" (Thorner 1962); eller ved å 
konkretisere hvilke behov bonde-husholdets produksjon må tilfreds
stille. (Wolf 1973.) Sentrale forutsetninger for anvendelsen av 
denne kategorien er i følge Thorner at 1) om lag halvparten av 
befolkningen må være tilknyttet landbruket, 2) at det eksisterer 
en territorielt organisert statsmakt, med et styrende hierarki, 
som bondeøkonomien er underlagt, 3) at det eksisterer byer, og 4) 
den typiske og mest representative produksjonsenheten er familie
husholdet. 

Den tankegang som begge disse forskningsretninger legger til 
grunn, må karakteriseres som klart funksjonalistisk, og det ut 
fra en relativt "sterk" variant av funksjons-paradigmet; noe i 
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retning av det Elster vil kalle "hoved"-paradigmet. Den grunn
leggende tankegangen synes i begge tilfeller å kunne subsumeres 
under Sztompkas begrep: "Målrettet" ("directive") funksjons
analyse. Det teleologiske aspektet, eller "målsetningen" som 
modellene opererer med - og som definerer systemenes "funksjona
litet" /"rasjonalitet" - er i begge tilfeller knyttet til et 
begrep om en eller annen form for balanse: Enten "behovs
tilfredsstillelse for husholdets medlemmer", eller "balansen 
mellom tilgang på og etterspørsel etter ressurser". 

Som vi har sett ovenfor har Stinchcombe (1968) søkt å komme frem 
til en formalisering av funksjonalistiske forklaringa-modeller i 
samfunnsvitenskapen, ved å vektlegge den definisjon av slike 
forklaringsmåter som går ut på at man inkluderer en institusjons 
fordelaktige konsekvenser blant årsakene til dens eksistens eller 
atferd. - Med bakgrunn i dette formaliserings-forsøket, og på 
grunnlag av en tilsvarende økologisk tankegang som Boserup og 
Wilkinson, ved siden av "peasant-economy"-teoretikerne; har Kåre 
Lunden (1974; og uten dat.) søkt å stille opp en formalisert 
funksjonalistisk modell, som skal kunne gjelde for norsk agrar-
økonomi i tidsrommet ca. 800-1600. 

Lunden skiller mellom trykkvariable (folketall, klima og skatte
trykk), kontrollvariabler (utnyttet jordbruksareal og teknologi), 
og en kontrollert variabel (energiproduksjon pr. capita). I 
denne modellen av et "feil-kontrollert regulator-system" er det 
altså den sistnevnte størrelsen som står i fokus og definerer 
systemets funksjonalitet. Den ene av de to kontroll variablene 
utgjøres egentlig (som innenfor "peasant-economy"-retningen) av 
innsatt arbeidsmengde i jordbruket. - På grunn av kildesitua
sjonen kan denne imidertid bare bli målt operasjonelt gjennom 
utstrekningen av jordbruksarealet, - noe som også legitimeres av 
den rådende innretningen av produksjonen. 

I tråd med oppfatningen innenfor "peasant-economy"-retningen 
understrekes også koplingen til et større samfunn og et over
ordnet statsapparat, - her operasjonalisert kun gjennom trykk
variable "skatte- og avgiftsvariabler" "skatte- og avgiftspress". 

På denne bakgrunn kan vi vende tilbake til de samiske produk
sjons- og konsumpsjonsenheter på Nordkalotten innenfor vårt 
tidsrom, og spørre om det er mulig å utvikle en funksjonell 
modell etter disse retningslinjer som kan ha gyldighet for disse 
enhetene også? Det vi etterlyser er altså en funksjonell, mål
rettet, selvregulerende modell, som er definert ut fra opprett
holdelse av den økologiske balansen, - eventuelt operasjonalisert 
til forholdet energiproduksjonen pr. capita. En tenkt modell, 
tillempet for disse enhetene, ville kunne omfatte følgende ele
menter eller faktorer: 3 

3 Jfr. for øvrig synspunktene hos Binford 1968. 
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Kontrollert faktor: Energiproduksjon pr. capita. 

Trykk-faktorer: Folketall - demografiske endringer. 

Klima 

Fysiske (biologiske) endringer i ressursenhetene 
som sådan. (Svikt på ressurssiden av "balansen") 

Skatte- og avgiftspress (- også kvalitativt 
betraktet) 

Tilgjengeligheten til ressursenhetene (eventuelt 
begrenset av andre etniske gruppers konkurrerende 
utnytting av de samme enhetene - eventuelt 
understøttet av særskilte politiske, rettslige og 
militære tiltak). 

Kulturell påvirkning. 

(Særskilte, kvalitative preferanser i etter
spørselen fra utvendige handelsforbindelser) 

Kontroll-faktorer: Regulering av innsatt arbeidsmengde i 
produktivt arbeid. 

Teknologiske endringer: 

a) Som impliserer at tradisjonelt utnyttede 
ressursenheter blir kombinert på en ny måte, 
eller ved at enkelte av dem blir gjenstand for 
særskilt utnyttelse. (Jfr. "innovation" og 
"invention" i f.eks. Theodorson & Theodorson, A 
Modern Distionary of Sociology, 1979, s. 204, 216) 

b) Som impliserer at kvalitativt "nye" ressurser 
eller tilpasningsstrategier blir tatt i bruk. 

Regulering av omfanget og typen handelskontakt, -
så fremt det står enheten fritt å gjøre det. 4 

Regulering av folketallet, gjennom regulering av 

4 Jfr. f.eks. Lilienskiold, Speculum Boreale ("On Nego
cien"), Finnmark omkring 1700, bd. 2, Nordnorske samlinger IV, 
Oslo 1943, s. 318. 
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fødselstallet og/eller regulering gjennom 
migrasjon. 5 (Hva fødselstallet angår, avskjærer 
kildesituasjonen oss fra å uttale oss. Når det 
derimot gjelder flytting, viser positive utsagn i 
kildene at dette må ha vært oppfattet som en 
såpass reell mulighet, at samene mente de kunne 
bruke det som et pressmiddel overfor myndig
hetene. 6 

Kommentar til "pressfaktor"-modellen på dette nivået: 
Når det gjelder kontrollfaktorene, er det ikke mulig å sette opp 
enkle og entydige sammenhenger mellom de ulike svar-tiltak 
kontrollfaktorene angir, og den virkning tiltakene kan antas å ha 
for kvantitativ endring av produksjonsmåten, og heving av ressurs
utnyttingsraten ("the rate of environmental exploitation"). 
Tettest synes likevel sammenhengen å være mellom migrasjon og en 
fortsatt tradisjonell utnyttelse av ressursenhetene, som holder 
ressursutnyttingsraten stabil. Alle de tre øvrige faktorene synes 
å kunne kombineres, - både med kvalitative endringer og nye 
tilpasningsstrategier, men også med forsøk på å øke mengden av 
eksistensmidler (og dermed også utnyttingsraten) med bruk av samme 
teknologiske apparat. 

En kan kanskje oppfatte utvidelse av handelssamkvemmet, - som 
eventuelt kommer i stand som følge av en erkjennelse av at det 
lokale ressursgrunnlaget ikke lenger strekker til, - som en utvei 
på linje med migrasjon, - som virker til å "slippe ut" det tryk
ket som ellers kunne ha presset frem teknologiske endringer eller 
andre måter å øke utnyttingsraten på. Her må en imidlertid være 
oppmerksom på at en økning i handelssamkvemmet med andre enheter 
i de fleste tilfeller forutsetter en spesialisering av produk
sjonen med sikte på eksportprodukter som etterspørres av uten
verdenen. Resultatet kan derfor meget vel bli en økning av 
ressursutnyttingsgraden. 

5 Lee (referert hos Flannery 1973:283) hevder eksempelvis at 
emigrasjon var det viktigste virkemiddelet for å holde den lokale 
befolknings-tettheten nede på et akseptabelt nivå de første to 
millioner år av menneskehetens utvikling, men at dette ikke 
lenger var noen farbar utvei omkring 10 000 f. Kr., da meste
parten av verden var bosatt. 

6 F.eks. for å få fjernet diverse pålegg, som avgifter, 
skyss og økt skatt(?) som Niels Oravain hadde drevet i gjennom: 
" ••• Jtem korner han ått året igenn. Så wijlle wij flyttia iffrå 
landet med hustru och barnn, .•. " (Varanger, begynnelsen av 
1570-årene). Fellman IV, s. 35. - Jfr. samme verk, s. 183, hvor 
Enare-samer i 1618 benytter den samme argumentasjonen i en klage 
over måten den svenske skatten blir drevet inn på, og med 
henvisning til fellesbeskatningen. Jfr. ellers Tegengren 1952, 
s. 35-36, 42. 
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En vil merke seg at denne måten å betrakte handel på, i forhold 
til samisk økonomi, langt på vei er parallell med det synet på 
handelens funksjon i forhold til "bondeøkonomien", som Øyvind 
Østerud har lagt frem i en artikkel om "Nytt perspektiv på det 
store hamskiftet". (Østerud 1975:120-129.) I forhold til "bonde
økonomien" hevder Østerud at 

" ... Markedet var en strategisk faktor som ble utnyttet så langt 
umiddelbare konsum-behov - og andre krav - gjorde det "lønnsomt"
••• li ( s. 124) 

Østerud hevder videre at "natural-hushold" og markedsorientering" 
på denne bakgrunn ikke er motsatte økonomiske tilpasningstyper, 
men at 

" ..• utgangspunktet er heller en dobbelt orientering mot både 
marked og natural-produksjon, hvor tyngdefordelingen avgjøres av 
det forsyningsmessig fordelaktige •••• " (s. 125) 

Dette er ingen tilfeldighet, all den stund Østerud i sin til
nærming nettopp tar utgangspunkt i en "peasant-economy"-tanke
gang. Den subsistens-orientering som for Østerud er krumtappen 
for "bondeøkonomien", og som han definerer som "underhold av eget 
hushold" eller "dekning av umiddelbare konsumbehov i familie
husholdet", er som vi har sett en klassisk måte definere økono
miens "målsetning" eller "logikk" på, ifølge denne skolen. 

I forhold til Lundens modell tilpasset norske agrarøkonomiske 
forhold ca. 800-1600, kan kanskje antallet kontrollfaktorer synes 
noe stort, og tildels dårlig avgrenset fra hverandre. Lunden 
opererte som nevnt med to: Utnyttet jordbruksareal, som var en 
operasjonell variabel til å måle den egentlige kontrollfaktoren 
gjennom: Nemlig innsatt arbeidskraft i jordbruket. Og dernest 
teknologiske endringer. En må imidlertid anta at bildet kan være 
mer komplisert for den typen produksjonsenheter det her er snakk 
om, enn for en jordbruksbefolkning basert på en tradisjonell 
kombinasjon av åkerbruk og februk, og hvor korrelasjonen mellom 
innsatt arbeidskraft i jordbruket generelt, og størrelsen på 
jordbruks- og særlig åkerarealet, må antas å være svært høy. I 
den type økonomi som det her er snakk om, vil en ha å gjøre med 
en lang rekke ressursenheter, tildels av kvalitativt forskjellig 
type. En økt arbeidsinnsats må derfor antas ikke å være direkte 
avlesbar i antallet utnyttede ressursenheter. Her må en også 
trekke inn ressursenhetenes type, lokalisering, samt utnyttelses
tid innenfor årssyklusen. 

På siden med trykk- eller pressfaktorene, kan en særlig merke seg 
at tre av dem har nær tilknytning til en overordnet politisk 
makt, eller et statsapparat som de aktuelle produksjonsenhetene er 
underlagt. Dette gjelder pr. definisjon faktoren "skatte- og 
avgiftstrykk", men også til en viss grad "tilgjengelighet av 
ressursenhetene" og de "kvalitative preferansene i handelen". 
(Det er forøvrig verdt å merke seg at også den kvalitative siden 
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ved skatte- og avgiftspresset kan tenkes å virke som pressfaktor, 
- gjennom særskilte påbud om hvilke typer varer skattene og 
avgiftene skal betales med. Dette ved siden av den rent kvanti
tative overføringen av produksjonsoverskudd). 

Tilgjengeligheten av de tradisjonelle ressursenhetene kan tenkes 
forstyrret (direkte, fysisk) gjennom konkurrerende bruk av om
rådet fra andre etniske grupper, - eventuelt gjennom kolonise
ring. Slike prosesser kan være understøttet av politiske, mili
tære og rettslige midler, anvendt av et "storsamfunn" eller et 
statsapparat, som de samiske produksjonsenhetene er eller blir 
underlagt. De samme midlene kan også settes inn for å bringe de 
samiske produksjonsenhetene inn i økt utveksling med handels
representanter som har særskilte handelsmessige preferanser. 

Det er under tvil jeg også fører opp enkelte sider ved handels
kontakten, nemlig karakteren til preferansene i etterspørselen, 
som en pressfaktor sidestilt med de andre. Handel blir her ellers 
primært betraktet som en kontrollfaktor, som en utvei det er mulig 
å gripe til, for å kompensere for økologisk ubalanse, og bøte på 
sammenbrudd i den lokale selvforsyningen. Det som det her i første 
rekke siktes til, er de virkninger økt handelskontakt kan få på 
produksjonsinnretningen, ved at etterspørselen etter særskilte 
eksportprodukter er så ensidig og sterk at det i neste omgang kan 
få konsekvenser for balansen mellom ressursenheter og folketall. 7 

Hvis selve preferansene innenfor eksporten skal kunne virke som et 
slikt press, synes det imidlertid som om systemet allerede må ha 
kommet i ubalanse, gjennom påvirkning fra andre pressfaktorer. Det 
er derfor kanskje riktigere å oppfatte disse handelspreferansene 
som en mulig tilbakevirkning på den økologiske balansen fra en 
kontrollfaktor som skulle virke i kompenserende retning; - eller 
en pressfaktor som virker sammen, og gjennom andre faktorer. Altså 
ikke som noen selvstendig virkende, uavhengig pressfaktor, 
sidestilt med de øvrige. 

Kulturell påvirkning er som selvstendig pressfaktor mest å opp
fatte som hindringer for utfoldelse av tradisjonelle teknologiske 
ferdigheter. Kulturelle "innlån" vil falle inn under det som er 
oppført som "teknologisk endring" under kontrollfaktorene, og vil 
etter oppfatningen her først bli aktuelt når enheten gjennom 
eller annen form for press har kommet ut av Økologisk balanse. 

Hindringer i tillempningen av tradisjonell teknologi kan selvsagt 
også stå i samband med konkurrerende utnyttelse av området og 
ulike inngrep/tiltak fra storsamfunnet/statsmakten. 

7 Jfr. Lilienskiold, Speculum Boreale, Finnmark omkring 
1700, bd. 2, Nordnorske samlinger IV, Oslo 1942, s. 217. 
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3.3.2. Begrepene 'bærekraft' ("carrying capacity") og varig 
avkastning ("sustained yields"). 

Før vi forlater denne detaljerte gjennomgangen av "pressfaktor"
modellen på dette nivået, skal vi kort understreke en alternativ 
formulering av "kjernebegrepet" om "balanse" mellom folketall og 
ressurs-tilgang. Dette vil ha betydning for vår seinere opera
sjonalisering av disse begrepene i den konkrete undersøkelsen. 

Innenfor den "adaptive dynamismen" til J. w. Bennett - som i stor 
grad vil vektlegge menneskenes valg og beslutnings-prosesser i 
utformingen av den "adaptive strategien" (jfr. ovenfor, side 66) 
- spiller også begrep om ressurs-balansen en vesentlig rolle. 
Kjernebegrepet i Bennetts analyse av "menneskets utveksling med 
naturen" eller "den stadig tiltagende underlegging av naturen 
under menneskelige handlingsrarnrner", synes å være "sustained 
yield", eller som en kanskje kan oversette det; "varig avkast
ning". Med dette synes han nettopp å sikte til betingelsene for 
at den omtalte balansen i forhold til ressurs-grunnlaget, kan 
holde seg over tid: 

" •.• The fundamental criterion that I advocate for the assessment 
of impact by humans on Natura is sustained yield, the basic value 
for man is survival at a reasonable level of security. These are 
very general criteria; over and beyond them are a host of other 
values, preferences, and means-end schema that characteristically 
conflict, and between which the citizen will be required to make 
choices, compromises, and trade-offs. 

The term "adaptation", used frequently in this book, refers to 
my focus om strategic behavior as the key to a policy-oriented 
cultural ecology. The rational or purposive manipulation of the 
social and natural environrnents constitutes the human approach to 
Natura: the characteristics of this style of adaptation must, it 
seems to me, become the heart of any approach to human ecology 
that concerns itself with the question of what people want and 
how they go about getting it, and what effects this has on 
themselves and Nature. Adaptive behavior is viewed as multi
dimensional: what may be adaptive for one individual is maladap
tive for another or for the group; what may be adaptive for 
humans may not be so for Nature ••• (Bennett 1976: 3.) 

I en fotnote presiserer Bennett ytterligere innholdet av "sus
tained yields": 

"The term "sustained yield" refers to the state of the natural 
resource in use, not the product acquired by converting it. A 
term such as "constant supply" would be closer to the meaning of 
"sustained yield" in the resource context. A program of sustained 
yield in resource management can produce an increased yield of 
product, but not necessarily; it depends on the resource." 
(Bennett, ibid.) 

Og seinere går han langt i retning av å knytte det til begrep om 

82 



"likevekt" og homeostase; men understreker at det må avgrenses 
spesifikt for visse grupper, innenfor visse grenser, i visse 
tidsrom: 

" ••. By "equilibrium" we mean managing or using resources so as to 
sustain their yield without significant deterioration - for 
varying periods of time .•.•. The judgement of sustained yield or 
homeostasis in the resource system would be made for specified 
groups, with defined boundaries; or it could be made on the basis 
of generalizing a number of societies in a large region over a 
period of time." (Bennett 1976: 136-137.) 

Spørsmålet dreier seg altså om ressurs-grunnlagets reproduksjons
evne over tid. Innenfor en kulturantropologisk forskningstradisjon 
er som kjent dette spørsmålet blitt formulert ut fra begrepet 
"bære-evne" eller "carrying capacity". Bruken av dette begrepet 
synes i første rekke å være knyttet til synsmåter som betrakter 
befolkningsvekst eller -press som den fremste dynamiske faktoren i 
"kulturutviklingen", - forstått som menneskelige befolkningers 
tilpasning til sine miljømessige, økologiske betingelser. Begrepet 
er i utgangspunktet utformet innenfor biologens og økologiens 
logistiske modeller for å beskrive populasjoners vekst. En slik 
modell beskriver veksten som resultat av to uavhengige parametre: 
Først den naturlige vekstraten, dvs. fødselsraten minus dødsraten. 
Dernest blir områdets bære-evne det punktet på vekstkurven for 
området der en videre vekst ikke lenger er mulig på grunn av 
miljømessig motstand. (Redding 1988:62-63.) 

I kultur-antropologien er imidlertid begrepet "bære-evne" blitt 
lånt og tillempet. Her sikter det til det befolknings-nivået som 
et visst område kan underholde med en gitt subsistens-teknologi 
uten at miljøet, ressurs-grunnlaget blir ødelagt ("degraded", 
"depleted".) Av definisjons-forsøk kan nevnes: 

" ••• the potential population density in an environment with a 
given level of technological development." (Macmillan Dictionary 
of Anthropology, 1986:62.) 

"The maximum ability of an environment to continously provide 
subsistence at the level of culture provided by the inhabitants. 
Carrying capacity is traditionally expressed as the nurnber of 
individuals that an average square mile or square kilometer of 
land can support." (Hayden 1975, med referanse til Allan 1949 og 
Cook 1972.) 

Både innenfor kultur-antropologi og arkeologi har begrepet "bære
evne" hatt et visst gjennomslag. Det er blitt gjort tallrike 
forsøk på å operasjonalisere begrepet og anvende det i konkrete 
analyser. Ikke minst har en rekke forskere søkt å utvikle 
tilnærmingsmåter ved beregning og jevnførende sammenlikning av 
forhistoriske befolkninger, på grunnlag av arkeologiske data. Det 
har derfor også utspilt seg en forskningsdebatt - både om 
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begrepets teoretiske status, og dets anvendelses-muligheter i 
praksis. Det synes likevel vesentlig å trekke et skille mellom to 
hovedmåter som begrepet er blitt nyttet på: På den ene siden som 
et abstrakt begrep i teori-bygninger; og på den annen side som et 
konkret mål (eller måleredskap) for bestemte aspekter av forholdet 
mellom en bestemt menneskelig befolkning og dens miljø. (Glassow 
1978:32.) 

Det kraftigste angrepet mot begrepets relevans - såvel teoretisk 
som praktisk - synes levert av B. Hayden (1975). Sentrale punkter 
i Haydens kritikk er: 

1) Det er langt på vei praktisk umulig å måle - på noen nøyaktig 
måte - mengden av potensiell mat i et område utnyttet av en 
gruppe, - og spesielt av jeger/sankere. 

2) A avgjøre hvilken matmengde som er disponibel er bortimot 
umulig å avgjøre - også ut fra et teoretisk synspunkt, selv om en 
gjør det relativt, og knytter det til ulike teknologiske nivå. En 
slik betraktningsmåte ser bort fra det dynamiske aspektet: Det 
finnes nå mange indikasjoner på at teknologi og levesett kan være 
under stadig endring og omforming, ikke minst ut fra befolknings
tilveksten. (Boserup.) Hvordan skal vi kunne fastslå hva som er 
kulturelt akseptabelt for befolkningen på ethvert tidspunkt? Kan 
mat som ikke var kulturelt akseptabel på et tidligere tidspunkt, 
bli det? Hvordan skal vi knyttet "bære-evne"-nivået til et 
bestemt teknologisk nivå, dersom det hele tiden er under endring? 

3) Dersom vi rendyrker det kronologiske aspektet: En tilnær
mingsmåte basert på "carrying capacity"-begrepet kan lett bli 
statisk, fordi den ser bort fra den variable og sykliske 
karakteren til selve ressurs-grunnlaget. De naturgitte ressursene 
er i seg selv langt fra konstante. Innenfor hvilket spenn av tid 
skal så svingningene betraktes? Arlige, innenfor en generasjon, 
hundreår eller tusenår? Er det bare befolkninger som ikke blir 
rammet av kriser i løpet av 500- eller tusenårs-perioder, som 
skal kunne sies å ha holdt seg innenfor sitt områdes "bære-evne". 
Hva med de som synes "vel-tilpasset" på kortere sikt, innenfor en 
generasjon eller et halvt hundre år? På hvor lang sikt skal 
altså "befolknings-tilpasningene" vurderes? - Hvordan skal en 
videre kunne vurdere det kulturelle systemets tilstand når det 
gjelder selv-regulering av folketallet i forhold til ressursene? 

Hayden foreslår i stedet et annet mål; en annen "rate" som tar 
utgangspunktet i de samme tilfellene hvor dødstallene overstiger 
fødselstallene: Men han foreslår i stedet å beregne et uttrykk 
for de intervallene som dette skjer med, eller frekvensen, målt 
pr. tusen individer og pr. tusen-år. Dette vil han kalle "Ressurs
overutnyttings-raten" (ROE). Denne raten vil, hevder han gi et mye 
bedre inntrykk av hvor ofte og med hvilken intensitet det inntrer 
situasjoner der ressurs-knapphet inntrer; og således av hvor godt 
befolkningen er tilpasset det ressursmessige potensialet i "sitt 
område". 
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Hayden er imidlertid blitt imøtegått av Glassow (1978) som hevder 
at Haydens foreslåtte rate ikke sikter mot det samme som "bære
evne" -begrepet. Den foreslåtte raten isolerer kun effekten av 
variasjonen i de økologiske betingelsene på befolkninger, og 
besvarer ikke spørsmålet om hvordan et gitt nivå av ressurs
utnytting står i forhold til mengden av ressurser som faktisk er 
tilgjengelige i området. (Glassow 1978:39.) - Haydens kritikk kan 
dessuten synes relativt sterkt influert av et arkeologisk 
forsknings-siktemål, som vedrører beregning av menneskelige 
populasjoner i fortiden - eventuelt .for svært lange tidsrom, - og 
eventuell jevnføring mellom slike befolkninger, innenfor ulike 
områder. I det minste innenfor analyser av så kortvarig tidsrom 
som den vi ønsker å gjennomføre her, og hvor i hvert fall noen 
data også kan belyse ganske kortvarige fluktuasjoner - synes det 
mulig å korrigere for noen av de problemer han peker på, med 
hensyn til statiskhet, og manglende kronologisk presisjon. 

Det synes imidlertid klart at "carrying capacity" i første rekke 
bør oppfattes som et relativt begrep, på flere måter. Glassow 
(1978:33) fører opp en rekke faktorer som begrepet må spesifi
seres i forhold til: 

a) Formen for bruk, utnyttelse av territoriet ("mode of exploita
tion of land"), 
b) Kulturelt utviklings-nivå, 
c) Ressurs-utnyttings-grad, slik at ressurs-grunnlaget ikke blir 
uttømt. 

Begrepet blir altså område-relativt eller -spesifikt, og det blir 
dessuten relativt til den rådende subsistens-måten; - og kan vi 
tillegge for egen regning: til de rådende sosiale produksjons
relasjonene. 

I samband med diskusjonen om overgangen fra jakt og sanking til 
matvareproduksjon, har Richard w. Redding relativt nylig gitt en 
nøyere drøfting av "bære-evne"-begrepet. (Redding 1988.) Redding 
refererer de mest sentrale forsøk på å operasjonalisere "bære
evne"-begrepet, og går samtidig inn på den kritikk de er blitt 
møtt med. I tilslutning til andre hevder likevel Redding at 
"carrying capacity" er nyttig som teoretisk begrep. - I følge 
Redding er det er særlig i et dynamisk perspektiv at begrepet er 
tjenlig. Her kan det fungere som en nøkkel til å forstå hvordan 
det forekommer et "selektivt press": Etterhvert som en menne
skelig befolkning innenfor et område øker, og nærmer seg den 
område- og teknologi-spesifikke "bære-evnen", vil en stadig 
større andel av den tilgjengelige energi-mengden bli anvendt til 
å opprettholde befolkningen; og tilsvarende mindre vil bli 
anvendt i reproduksjonen. Seleksjonen vil i slike tilfeller 
favorisere de individer eller de grupper som gjør nytte av 
subsistens-strategier og -taktikker som setter dem i stand til å 
anvende relativt mer ressurser på reproduksjon enn de øvrige. 
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(Redding 1988:63.)8 

"Bære-evne"-begrepet fremstår dermed som en relativ grense-verdi 
for den almenne variablen "folketall/ressurs-balansen", som vi 
har drøftet inngående ovenfor. - Det er som et slikt relativt 
grense-begrep, som befolkningen innenfor et område og med en viss 
subsistens-strategi kan bevege seg mot, i et dynamisk perspektiv, 
at "bære-evne"-begrepet synes formålstjenlig i vår sammenheng. 
Det er altså område-spesifikt og relativt til rådende subsistens
måte og sosialt system. Det er som et slikt grense-begrep for de 
enkelte samiske samfunnsenhetenes egen utvikling, det vil bli 
oppfattet og brukt her. Det kan legge grunnlaget for en intern, 
diakron sammenligning, som så i neste omgang kan utgjøre basis 
for en synkron sammenligning på høyere nivå. I vår sammenheng vil 
det altså ikke bli snakk om noen beregninger av områders absolutte 
bære-evne, gitt bestemte subsistens-måter og -teknologi. 

3.3.3. Sammenfatning: En generell, integrert modell for de 
samiske samfunnsenhetene. 

Dersom vi nå søker å integrere disse spesifikke synspunktene 
vedrørende de "økologiske press-faktorene" og de "adaptive 
responsene" med de synsmåter vi hevdet i forrige kapitel, 
vedrørende det generelle samhøvet mellom økologiske, sosiale og 
kulturelle relasjoner; kan vi få en konsepsjon som den som er 
skissert på figur 3.2. 

Her har vi forsøkt å konkretisere hvordan de faktorene som inngår 
i en isolert "press-faktor"-modell kan plasseres i forhold til 
den mer helhetlige oppfatningen. - Selve den kritiske størrelsen 
Økologisk sett - ressurs-balansen eller "bære-evnen" ("the 
carrying capacity") - inntar selvfølgelig en sentral plass 
innenfor det "økologiske system". En del av press-faktorene som 
kan sette denne balansen i fare, oppstår innenfor dette systemet; 
men en del er også eksterne - og tildels formidlet gjennom det 
sosiale systemet. Dvs. de manifesterer seg gjennom, og i form av 
den "logikken" som er rådende for de sosiale relasjoner. I 
samspillet mellom sosiale relasjoner og økologisk system er de 
førstnevnte dominante, mens de sistnevnte stiller "rammer" for 
det nivå ressurs-utnyttinga kan foregå på, og undertiden føringer 
for hvilke former de sosiale produksjonsrelasjonene kan anta. 
Endelig er det det presset som oppstår i samspillet mellom 

8 Redding introduserer begrepene "selective pressures" og 
"relative fitness" når det gjelder ulike subsistens-stategier og 
-taktikker. I siste instans synes dette begrepet om "selektivt 
press" for Redding å være forankret i et menneskelig behov for å 
søke å sikre seg mot uforutsette fluktuasjoner i ressurs
tilgangen. (Redding 1988:90.) Jfr. dessuten Ingold, foran side 
52. 
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sosiale og økologiske relasjoner som krever innovasjoner og 
"adaptive svar" gjennom innsats av de kulturelle faktorene i 
overbygningen. - Oppsummeringsvis kan vi si at det som innenfor 
en rent økologisk definert "press-faktor" modell, vil bli uttrykt 
som "press-faktorer" og "kontroll-faktorer", etter denne kon
sepsjonen finnes spredt rundt på de ulike systemene. Dermed blir 
ikke lenger deres eventuelle virkning fremstilt isolert, men til 
dels formidlet, og med "farge av" den rasjonaliteten som er 
rådende innenfor del-systemene. 

- En del av (press-)faktorene må oppfattes som eksterne i forhold 
til de lokale samiske samfunnsenhetene, og vil nettopp angå den 
"inter-systemiske" utvekslingen som vi behandlet innledningsvis i 
dette kapitlet. I denne sammenhengen er disse faktorene på figur 
3.2. oppført utenfor rammene som avgrenser "systemene". Veksel
virkningen mellom de ulike systemene blir tilsvarende å oppfatte 
som "inter-systemiske" motsigelser innenfor den sosiale forma
sjonen. (Jfr. Friedman 1974.) 
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Kapittel 4. 
Problemstillinger og hypoteser. Forut
setninger og kriterier for komparasjon. 

4.1 Sosiale endringsprosesser som etablering av nye strategier. 

Siktemålet med dette kapitlet er å konkretisere ytterligere 
hvordan handelssamkvemmet kan ha virket i forhold til de samiske 
samfunns- og produksjons-enhetene; - å stille opp mer spesifi
serte problemstillinger på dette området; og å operasjonalisere 
dem i forhold til det tilgjengelige kildematerialet. 

I denne sammenheng kan det være fruktbart å ta utgangspunkt 
særskilt i to elementer innenfor den samlede modellen for de 
samiske samfunnsenhetene som er lagt frem ovenfor: Begrepet 
"carrying capacity" (eller ressurs-balansen), og kjernespørsmålet 
om allokering/disponering av det samfunnsmessige arbeidet. 

"Bære-evne"-begrepet fremstår som et nøkkelledd, dersom man skal 
snevre perspektivet inn til relativt få dimensjoner, fordi det 
angir hva det selektive presset og hva de adaptive responsene 
skjer i forhold til. (Jfr. Bennett 1976; Redding 1988.) For ikke 
å miste det helhetlige, samfunnsmessige perspektivet, er det 
likevel helt nødvendig å oppfatte det relativt; - både i forhold 
til det etablerte kulturelle systemet med subsistens-aktivite
tene, og i forhold til de etablerte sosiale produksjons-rela
sjonene. De sistnevnte vil bl.a. definere de sosiale rammer som 
disponeringen av den sosialt tilgjengelige arbeidskraften skal 
skje innenfor. Dette er et kjerneledd, som også vil henge sammen 
med hvilke prinsipper for fordeling av overskudds-produksjonen 
som blir praktisert innad i samfunnsenheten. (Institusjoner som 
"deling" vs. "akkumulasjon".) 
De betingelser som handelsrelasjonenes karakter utgjør, vil også 
nettopp måtte bli formidlet på det sosiale plan, gjennom det 
sosiale systemet. 

I tråd med avklaringen i kapittel 3 kan en nå tenke seg endringer 
i de etablerte relasjoner på tre ulike plan: Økologisk, subsi
stens-messig (kulturelt) og på det sosiale plan. En del for
fattere trekker et skille mellom endringer av strategisk og 
taktisk karakter, uansett hvilket plan de opererer på. Således 
snakker Redding om jeger/sanker-tilpasning, og mat-produksjon som 
to strategier på subsistens-nivået, som hver for seg kan oppvise 
ulike taktikker for lette stresset mot ressurs-grunnlaget: 

"Hunting/gathering and food production may be thought of as 
two strategies for obtaining food resources. Within each 
strategy a number of tactics may be employed to achieve the 
goal using that strategy. I have already suggested that 
individuals using a hunting/gathering strategy, when 

90 



confronted with food shortage, may employ one or more of 
four tactics; movement, diversification, storage, and 
reduction of rate of reproduction ••• " {Redding 1988:73.) 

På det sosiale nivå er det nå klart at vår modell impliserer at 
disponeringen av det samfunnsmessige arbeidet vil utgjøre 
kriteriet for om man skal kunne snakke om en ny strategi eller 
ikke. Setter de sosiale relasjonene helt nye rammer for -
dikterer en de en ny logikk for - allokeringen av det samfunns
messige arbeidet? 

I denne fremstilling vil vi reservere bruken av ordet strategi 
for endringer av denne typen, på det sosiale system-nivået. Det 
forhindrer ikke at det kan forekomme drastiske endringer på de 
andre nivåene også, innenfor selve subsistens-kjernen f.eks. I 
denne sammenheng vil vi likevel velge å oppfatte slike endringer 
som taktiske. En rekke av de "adaptive responsene" innenfor det 
kulturelle delsystemet, f.eks. alternative, omdisponeringer 
vedrørende subsistens-aktivitetene, som er ført opp på modellen, 
fig. 3.2., vil være å oppfatte som ulike taktikker. Dette 
gjelder f.eks.: 

- utnytting av ny type ressurs-enheter, 
- nye kombinasjoner av ressurs-enheter, 
- tillemping av nye redskaper/instrumenter, 
- kvantitativ regulering av innsatt arbeidsmengde, 
- regulering av folketallet, 
- utvidelse/alternativ arrondering av territoriet, 
- alternative former for utnyttelse av terrenget, 
- utnytting av handelssamband, 
- alternativ organisering av adgangen til ressurs-enhetene, 

I et perspektiv diktert av "ressurs/folketalls-balansen", eller 
"carrying-capacity"-betraktninger, fremstår disse forskjellige 
taktikkene som ulike "utveier" for å lette presset mot den 
økologiske balansen. Og alternativ utnyttelse av handelssamband 
utgjør nettopp en slik utvei. - Langt de fleste av "utveiene" er 
relative til de sosiale relasjoner. Dvs. logikken for dispone
ringen av arbeidet er gitt av det rådende sosiale systemet; og 
taktikkene utgjør alternative løsnings-forsøk for å lette 
presset, innenfor og i henhold til denne logikken. 

4.1.1. Hvordan slår nye strategier i gjennom ? 

Av dette f Ølger det at vi ikke uten videre kan regne det for en 
ny strategi, dersom f.eks. en ny type ressurs-enheter er tatt i 
bruk, eller tradisjonelle ressurs-enheter er blitt kombinert på 
en ny måte. Det avgjørende må være i hvilken grad det er blitt 
etablert en kvalitativt ny måte å disponere det samfunnsmessige 
arbeidet på. 

For at eventuelt en ny strategi skal slå igjennom, må således to 
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forutsetninger være til stede: 

1) Det kvalitativt "nye" - i ressurs-utnytting eller i 
arbeidsdisponering - må være introdusert, kjent blant 
befolkningen. 

2) Det må i tillegg foreligge et press - eventuelt ved at 
man støter an mot grensene for områdets "bære-evne " - i 
retning av at disse nye formene for ressurs-utnytting blir 
gjennomført på bred basis, og under en kvalitativt ny form 
for disponering av det samfunnsmessige arbeidet. - Dette 
presset kan eventuelt arte seg ved at de bremsende, 
hindrende faktorene mot å slå inn på nye tilpasningsformer, 
blir avgjørende svekket. - Eventuelt må det foreligge et 
press mot det funksjonelt kompatible for de sosiale 
relasjonene - uansett hvilke sektorer dette presset har sitt 
opphav innenfor. 

Når det gjelder samiske tilpasningsformer, er det eksempelvis en 
velkjent sak at tamrein for lokke- og kjøre-formål var kjent i 
flere hundreår før utviklingen av pastoralisme basert på rein. 
Fenomenet "små tamme flokker" var altså introdusert. Men det 
kreves tilsynelatende andre faktorer i tillegg, for at nye 
driftsformer og nye sosiale relasjoner skal slå igjennom. - Ett 
annet belegg for det samme er forholdene i Kemi lappmark, hvor en 
hverken på 1600-/1700-tallet eller seinere fikk samme utvikling i 
retning av pastoralisme, som i de vestligere deler av det samiske 
bosetningsområdet. 

Riktignok hevder noen forfattere at det ligger en slags latent 
ekspansjonisme i de pastorale og nomadiske driftsformene, slik at 
når først tamme flokker er introdusert, vil de uvegerlig 
ekspandere. Men i seg selv gir dette en lite tilfredsstillende 
forklaring på kronologien i utviklingen: Hvorfor opptrer 
pastoralismen akkurat i de områder, og i de epoker den gjør det? 

Når det gjelder utløsende årsaker, som kan føre til en utvikling 
som beskrevet i punkt 2), har imidlertid flere forfattere vært 
inne på betydning av "lokale knapphets- eller mangel-situasjoner" 
og "lokale fluktasjoner i ressurs-tilgangen". Således både 
Redding og Ingold: 

"Though the substitution of tame deer for humans or dogs as 
beasts of burden in a hunting economy introduced the 
possibility of an evolutionary transformation to pastora
lism, to account for the transformation we must suppose that 
a local scarcity of wild deer caused men to expand their 
originally small herds of working animals to furnish an 
laternative basis of subsistence." (Ingold 1980:23-24; - min 
utheving.) 

" .•• the ecological 'trigger' that would spring the transfor
mation is not an absolute scarcity of prey brought about by 
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excessive predation, but a regional scarcity due to a major 
shift in the range of the prey population, of a scale that 
could cause temporary destitution among hunters lacking 
domestic herds or other means of subsistence •.. 
••• whereas the social relations of cultivation are derived 
from the ecological requirements of supperting a population 
that has grown beyond the environmental carrying capacity 
under the gathering mode, the mechanism for the direct 
emergence of pastoralism lies in the alternation of two co
existent sets of relations of production, one of which 
rises to dominance under the impact of a temporary ecologi
cal disequilibrium, and consequently displaces the other." 
(Ingold 1980:90.) 

Lokalt eller regionalt skal det altså ha skjedd et midlertidig 
økologisk sammenbrudd, ved at man nærmer seg, eller overskrider 
grensen for "the carrying capacity" under den rådende produk
sjonsmåten. Analytisk sett, i forhold til vår modell og analyse
skjema synes dette rimelig. 

Ingold ser også temmingen av dyr i en fangstøkonomi-kontekst som 
en forutsetning for pastoralisme; ikke bare sosialt ved at det 
etablerer oppdelt ("privatisert") tilgang til dyrene, men også 
økologisk, fordi det etablerer det romlige (logistiske) grunn
laget for en strategi basert på hjord-følging. (Ingold 1980:89.) 

Også Redding (1988) betoner rollen til årlige fluktuasjoner i 
mat-tilgangen. Disse kan variere med hensyn til forutsigbarhet, 
hyppighet og alvorlighet. Redding ser sikringen mot uforutsigbare 
svingninger som en sentral forutsetning for det "selektive 
presset" på subsistens-feltet. Når det gjelder målsettingen for 
subsistens-aktivitetene, polemiserer han mot "evolusjonære 
økologer" og kulturantropologer som har postulert produksjon av 
en viss energi-mengde pr. enhet innsatsfaktor, eller produksjon 
av et salgbart overskudd, som målsetting. I tilslutning til 
Widstrand (1975) hevder han selv at målsettingen er: 

" ••• the continued provision of a food supply to enable the 
herding group to survive physically and socially, and the 
maximization of the probability that the group would survive 
" ••• prolonged droughts and other risks • 
•.• the underlying selective pressure shaping human subsi
stence behavior is resource security. The decisions made by 
individuals at each stage of the modal reflect attempts to 
avoid resource uncertainty." (Redding 1988:90;/jfr. 
Widstrand 1975:149.) 

Det rimer derfor med dette bildet, når vi finner at ressurs
utnyttingsmåter fra andre tilpasningsformer er viden kjent også 
under jakt- og fangst-tilpasninger, men bare ikke tatt i bruk i 
samme målestokk, og under samme sosiale betingelser, som under 
andre spesialiserte tilpasningsformer. I utgangspunktet behøver 
heller ikke produktiviteten ved de "alternative" ressurs-
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utnyttinga-formene være høyere enn ved den etablerte jakt- og 
fangst-tilpasningen, hverken i forhold til innsatt arbeidsmengde 
eller utnyttet areal. Poenget er imidlertid i følge Redding at de 
alternative formene er tilstede som et supplement. De sørger for 
sikring mot uforutsette, alvorlige kriser i de lokale matvare
ressursene .1 Mat-produksjonens funksjon i denne fasen er ikke å 
erstatte jeger/sanker-tilpasningen, men å utgjøre en "back-up to 
collected food resources". (Redding 1988:80.) - Redding ser i det 
hele tatt variasjoner i miljøet som ett sterkt selektiv press mot 
menneskelige subsistens-aktiviteter: 

"Fluctuating environments have always exerted selective 
pressures on human subsistence, but up to the point of 
strategy shift stresses caused by fluctuations in the 
resource base have been handled by tactic shifts." (Redding 
1988:81.) 

Redding skiller altså mellom strategier og taktikker innenfor 
selve subsistens-aktivitetene. (Altså noe annerledes enn vår 
språkbruk her.) Og hans tese er at menneskene vil bruke alle 
mulige taktikker for å prøve å møte det "økologiske presset", før 
de eventuelt gir seg inn på en annen strategi. 

Tar vi et tentativt overblikk over en del av svingningene 
innenfor de samiske samfunnsenhetene vi er interessert i, kan det 
faktisk synes som om det finnes enkelte indikasjoner på slik 
atferd når det gjelder de samiske tilpasningsformene. Undertiden 
kan man få inntrykk at man i det lengste har søkt å holde fast 
ved samme eller tilsvarende logikk som den man har etablert, selv 
om man - temporært eller permanent - har måttet skifte ut den 
konkrete ressurs-basen; dvs. bytte ut de tradisjonelle ressurs
enhetene mot andre. Selv om man dermed også av rent praktiske 
hensyn kan få en annen fordeling av bosetning i terrenget, eller 
arrondering av landskapet, behøver det ikke å innebære at den 
sosiale logikken umiddelbart er blitt forlatt. 

For å unngå å havne i "unilineære" fallgruber, synes det riktigst 
å understreke hvilke ressurs-utnyttinga-metoder som faktisk er 
aktuelle å slå inn på, for de samiske samfunnsenhetene i vår 
periode. Ved siden av rein-pastoralismen, gjelder dette: 

- opptak av fehold (både storfe og småfe), 
- åkerbruk (i de sørvestligste delene av undersøkelses-
området), 
- spesialisering i retning av fiske, 
eventuelt supplert med fangst av havpattedyr. 

1 Også Meillasoux betoner forskjellen i regularitet i mat
forsyningene som en vesensforskjell mellom det han identifiserer 
som jegere/sankeres produksjonsmåte på den ene siden, og 
jordbrukeres på den andre. (Meillasoux 1973:193.) 
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Av disse mulighetene er det særskilt introduksjonen av storfe
hold og pastoralisme basert på rein, som er interessante, når det 
gjelder disponeringen av det samfunnsmessige arbeidet og 
spørsmålet om dette skjer på individuell eller kollektiv basis. 
Selve arbeidsprosessen med utstrakt grad av for-sanking i samband 
med storfe-holdet, samt behovet for å finne alternative forings
muligheter om sommeren, kan tenkes å ha ført til en oppsplitting 
som også fikk sosiale følger. På den annen side kan vel også 
disse arbeidsoperasjonene tenkes utført innenfor mer kollektive 
rammer. - Med reinen som grunnlag for pastoralisme, blir de 
sosiale relasjonene helt annerledes enn under jakt- og fangst
tilpasningen, - bl.a. fordi også dyrene trekkes med i arbeids
delingen, og det blir et ganske annerledes tett forhold mellom 
mennesker og dyr, basert på beskyttelse og vokting av denne 
organiske delen av naturgrunnlaget. Den nye sosiale rasjonali
teten basert på akkumulasjon, springer i følge Ingold ut av at 
det økonomiske ansvaret nå er delt: Pastoralister må selv sikre 
seg mot temporære fluktuasjoner i ressurs-tilgangen ved å 
maksimere de levende ressurser de besitter, mens jegere/sankere 
kan forlite seg på den kollektive sikkerheten i "delings"
institusjonen. (Ingold 1980: 89.) - Det er mulig at en analyse av 
organiseringen på husholds-nivå, kan gi indikasjoner om hvordan 
det samfunnsmessige arbeidet ble disponert, og på hvilket nivå 
beslutningene om dette ble truffet. (Jfr. drøfting i kapittel 
10.) 

De følgende merknadene og eksemplene er kun ment som illustrasjon 
av poeng i forhold til de samiske samfunnsenhetene i perioden. I 
den grad det dreier seg om forhold og prosesser som er sentrale 
for hovedresonnementet omkring handelssamkvemmets rolle, vil de 
bli underkastet en grundig drøfting seinere, i sammenheng med 
selve gjennomføringen av komparasjonen. (Kapitlene 8, 9, 10 og 
11.) 

I nåværende Troms fylke kan vi i første del av 1620-årene 
registrere en viss omlokalisering av den kyst-samiske boset
ningen, mot mer "ytre strøk". I sør-Troms later dette imidlertid 
til å være et forbigående fenomen, hvor bosetningen vender 
tilbake til tidligere lokalisering; mens endringen i Nord-Troms 
synes å være mer varig. Likevel ser det ut til at kystsamene i 
Nord-Troms i mindre grad enn bumennene var knyttet til de 
kommersielle fiskeriene, med basis i varebyttet via det dansk
norske apparatet; - i hvert fall etter oppgavene over fisketiende 
å dømme. 2 - Dersom disse geografiske omlokaliseringene kan tolkes 
som reaksjoner på "press" mot den etablerte økonomien; tyder det 
på at kyst-samene i begge områder har prioritert å kunne 

2 A. R. Nielssen: Tabeller over oppfisket kvantum pr. 
skattyter: Nordmenn, 1612 - 1646 (Helgøy/Karlsøy og Sandvær). -
Finner, 1615 - 1638 (Ringvassøy - Kvaløy - Ullsfjord - Nord
Malangen.) - Stensil, Helgøy-prosjektet. 

95 



opprettholde en viss form for "høstingslogikk" gjennom økt vekt 
på fiske, - uten at dette lar seg avlese gjennom det "kommer
sielle fisket" som berørte de profesjonelle handelsapparatene. 
Iallfall har de i svært liten grad forsøkt å kompensere ved å ta 
opp åkerbruk, noe de faktisk hadde mulighet til i sør-Troms. 

Alf Ragnar Nielssen har gjennom en undersøkelse av skiftemate
rialet påvist tildels store variasjoner i den materielle 
tilpasningen hos kystsamene på strekningen Alta - Varanger 
omkring 1700. Dette gir seg uttrykk ikke bare i tallene for 
gjennomsnittlig fehold (storfe og småfe}; men også f.eks. i 
tallene for fiskeredskap og utstyr til jakt- og fangst i 
skiftene. Ser en isolert på det kystsamiske februket, synes dette 
sterkest utviklet i vest (Altafjord og Kvalsund/Klubben}, mens 
Varanger plasserer seg et sted mellom områdene i vest og fjordene 
i mellom: Tana/Laksfjord/Porsanger. Både i Alta og i Varanger er 
det også i ferd med å utvikles et visst reinhold; men mens 
reinflokkene i Varanger inngår som en integrert del i kystsamenes 
generelle husdyr-hold, er reinen hos Alta-samene sytingsrein hos 
spesialiserte nomader. Slike spesialiserte, nomadiserende rein
samer støter man også på i fjordene i mellom. - Dette bildet kan 
tolkes som at man i enkelte områder har ønsket å opprettholde en 
større grad av generell "allsidighet" i ressurs-utnyttingen, til 
tross for at man i hovedsak har slått inn på nye tilpasnings
former. - Det kan selvfølgelig også tolkes som at man står midt 
oppe i en endrings-prosess, hvor enkelte fjorder har kommet 
lengre i etableringen av "nye" tilpasningsformer; eller hvor 
befolkningen i enkelte fjorder inntil videre har sett seg i stand 
til å bevare mye av sin "tradisjonelle" kyst-samiske produksjons
måte. (Tana/Laksefjord/Porsanger.} Eller man kan se det slik at 
samene i ulike fjorder har satset på spesialisering i ulik 
retning: Forskjellen når det gjelder jakt- og fangst-redskaper 
mellom Varanger og de øvrige fjordene i øst, kan kanskje settes i 
samband med begynnende utvikling av rein-pastoralisme som later 
til å ha fått godt fotfeste i Varanger omkring 1700. (Se mer 
omfattende drøfting av disse spørsmålene, i kapittel 10.} 

En jevnføring av skattelistene for Varanger fra siste halvdel av 
1500-tallet, og listene fra 1600-tallet, avdekker en forskjell i 
lokalisering av skattyterne, som muligens reflekterer også andre 
forskjeller, når det gjelder sosial organisasjon. Mens alle 
Varangers skatteytere på 1500-tallet oppføres en bloc, er de på 
1600-tallet fordelt på en rekke ulike lokaliteter. Dette kan 
relfektere en ny lokalisering, som er blitt naturlig på grunn av 
innslag av nye ressurs-utnyttings-metoder; og det kan være et 
signal om at nye former for sosial organisering og eventuell en 
ny sosial logikk er etablert, eller under anmarsj. Når det 
gjelder sosial struktur, kan det f.eks. dreie seg om en overgang 
fra det som er kalt "regional band" til "local band". (Lee & 
Devore 1968:7f.; Leacock & Lee 1982:??} - Men dersom en ute
lukkende har en slik territoriell omfordeling å holde seg til, og 
den attpå til kan vise seg å være temporær, synes det likevel for 
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dristig å slutte til slike endringer i den sosiale logikken 
(strategien). Dersom det ikke er mulig å underbygge eller 
sannsynliggjøre slike endringer på annen, uavhengig måte, er det 
ingen tvingende grunner til å anta at den sosiale logikken, med 
f.eks. særskilte institusjoner som deling nødvendigvis må ha 
endret seg umiddelbart. - Det synes f.eks. fullt ut mulig å 
praktisere "deling" av utbyttet, selv om man driver individuelt 
basert fiske. (Jfr. Ottar Brox's forskningsresultater fra Nord
Norge i sein tid.) Ved enkelte andre typer fangst, - f.eks. av 
havpattedyr - synes det å ligge enda nærere; - samtidig som den 
konkrete fangsten i høy grad synes kollektivt regulert. 

4.2. Generell problemstilling vedrørende handelssamkvemmet. 

Hovedproblemstillingen vedrørende handelssamvemmet på Nord
kalotten i perioden kan på denne bakgrunn formuleres slik: 

Hvilken rolle spilte handelssamkvemmet - som utvekslings-prosess 
mellom ulike kulturer - når det gjaldt den indre prosessen i de 
samiske samfunnsenhetene; - når det gjaldt å påvirke betingelsene 
for allokering av det samfunnsmessige arbeidet innad? 

Dette kan presiseres på flere måter: En er for det første ute 
etter en systematisk undersøkelse av handelssamkvemmets rolle i 
denne sammenheng; dvs. slik at en kan sammenfatte hvordan 
handelsforbindelsene eventuelt virker sammen med, eller mot
arbeider andre aktuelle faktorer. 

Innad i samiske samfunnsenhetene leder det i retning av to 
spørsmål: 

1) Hvilken betydning hadde eventuelt handelssamkvemmet for 
overgang fra en bestemt sosial logikk (strategi) til en 
annen? Virket handelsforbindelsene fremmende eller bremsende 
på de (multilineære!) prosesser som var på gang? - Eller 
kanskje rettere uttrykt: Virket ulike typer handelssamband 
til å opprettholde eller underminere en allerede gitt 
"motstand" mot å slå inn på "nye", mindre "allsidige" 
tilpasningsformer? - Virket handelssamkvemmet dermed 
opprettholdende eller underminerende på selve den etablerte 
tilpasningsformen og sosiale logikken? 

Eventuelt: Hva skal til, for at karakteren av handels
forbindelsene skal få noe å si for opprettholdelse eller 
endring av den "rasjonaliteten" som samfunnsenheten opererer 
etter på det sosiale planet? - Subsidiært: På subsistens
planet? 

(Dette kan betraktes som et spesial-tilfelle av den 
utveksling og energi-strøm over grensen mellom to gjensidig 
virkende kulturelle systemer, som Peterson (1978) omtaler, 
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og som hun vil oppfatte som et kybernetisk system i seg 
selv, basert på fleksibilitet. Peterson antyder at slik 
utveksling i forhistorisk tid kan ha utsatt teknologisk 
utvikling, ved at "bære-evnen" ("carrying capacity") er 
blitt øket gjennom mellom-kulturell spesialisering, og 
presset i retning av intern spesialisering er blitt 
tilsvarende redusert. - Peterson 1978: 347-348.) 

2) Dersom det ikke er snakk om overgang til annen sosial 
logikk; har karakteren av handelssamkvemmet likevel noe å si 
for hvilke sosiale, organisatoriske og territorielle uttrykk 
ressurs-utnyttingen skal gi seg, under den gitte, etablerte 
logikken/strategien? 

3) Hva er det som karakteriserer de samiske samfunnsenhetene 
hvor handelssamkvemmet eventuelt synes å spille en stor 
rolle? 

Alternativt til det siste spørsmålet kan oppmerksomheten også 
rettes mot karakteren til selve handelssamkvemmet i det aktuelle 
tilfellet: Hva er det som eventuelt karakteriser de handels
forbindelsene, som viser seg å ha stor betydning for den indre 
utviklingen i samfunnsenhetene? 

4.3. Operasjonalisering: Konkrete problemstillinger vedrørende 
handelssamkvemmet. 

Dersom en tar hensyn til at slike eventuelle sammenhenger best 
kan påvises komparativt, gjennom studiet av endring/ikke endring 
i tilstanden til utvalgte elementer, kan problemstillingene under 
hensyntagen til det foreliggende kildemateriale konkretiseres på 
denne måten: 

1) Hvilken generell "økonomisk evne" oppviser samfunns
enhetene, uten hensyn til rådende sosial struktur, sosiale 
produksjons-relasjoner. Dvs. operasjonalisert til evne til å 
opprettholde folketall/skatteytertall og samlet total 
skatte-ytelse. 

2) Hvilken "Økonomisk evne" oppviser samfunnsenhetene, i 
relasjon til ulike aktuelle "pressfaktorer" 7 

3) Hvilke evner oppviser samfunnsenhetene når det gjelder å 
opprettholde etablerte subsistensmåter på den ene siden, og 
etablerte sosiale produksjons-relasjoner ("sosial logikk") 
på den andre? Har man muligheter til å unnlate å gå over til 
andre ressurs-utnyttings-former, selv om grensen for 
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"carrying capacity" nærmer seg? Har man eventuelt muligheter 
for å beholde den sosiale "rasjonaliteten", selv om 
subsistens-aktivitetene endrer seg? 

4) Hvilke evner oppviser samfunnsenhetene når det gjelder 
opprettholdelse av en viss "allsidighet" i ressurs-utnyt
tingen, selv om man har gått over til nye sosiale relasjoner 
og logikk? Har man mulighet for å bevare trekk av den 
tidligere logikken på subsistens-planet, selv om den sosiale 
strukturen har undergått endringer? - Dette vil bl.a. trekke 
med seg spørsmål om hva disse "nye" ressurs-tilpasningene 
innebærer og forutsetter, når det gjelder individuelt og 
kollektivt allokert samfunnsmessig arbeid; samt institu
sjoner som "deling" ("sharing") vs. akkumulasjon". Det kan 
også tenkes å gi seg uttrykk gjennom arrondering/fordeling 
innenfor territoriet, og varierende former for sosial 
organisering ( - eksempelvis ulike typer "bands".) 

4.4. Hypoteser. 

En mer konkret, operasjonaliserbar hypotese kan nå formuleres 
slik: I de områdene hvor siidaene hadde mangesidige handels
forbindelser (altså relasjoner til flere av handels-systemene;) 
og hvor utvekslingen foregikk over et bredt spektrum av varer og 
produkter, kunne en vente å finne en seinere overgang til andre, 
nye subsistensmåter og til nye sosiale relasjoner, basert på "ny" 
logikk. Tvert imot burde en kunne forvente opprettholdelse av 
både etablerte tilpasningsformer og sosiale relasjoner. 

Dernest: - Selv om det skulle bli etablert nye sosiale rela
sjoner, og dermed en ny type "rasjonalitet" for produksjonen, 
ville en også under disse nye sosiale omstendigheter forvente å 
finne generelt større allsidighet i formene for ressurs-utnyt
ting. Dette kan eventuelt tolkes som bibehold av visse trekk av 
tidligere rådende subsistens-metoder; og som uttrykk for en 
vilje til å beholde mest mulig av "høstinga-logikken" innenfor 
subsistens-feltet. Innenfor den nye typen sosial logikk som 
eventuelt har slått igjennom, må det oppfattes som en "form"
variasjon. 

Dersom dette er riktig, betyr det også at det er viktig å 
kvalifisere hva slags typer handel man snakker om, når det dreier 
seg om mulig endringer i de samiske samfunnsenhetene. For en del 
typer handel, ville man altså kunne få en virkningsretning som 
var stikk motsatt det som var gjengs betraktningsmåte i tidligere 
etnografisk og historisk litteratur. - Men fortsatt ville en 
kunne vente at den gamle jakt- og fangst-tilpasningen ble gitt på 
båten til fordel for andre, spesialiserte næringsveier i områder 
der handelsforbindelsene utelukket rettet seg mot ett handels
system (ensidighet) og var ensporet, - og eventuelt en til
svarende tidlig utvikling av pastoralisme. 
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4.5. Foreløpig presentasjon av kildematerialet. 

For å kunne vurdere den videre operasjonalisering av problem
stillingene og hypotesene, og tilrettelegging av de konkrete 
metodene, synes det nå på sin plass med en kortfattet, foreløpig 
vurdering av det kildematerialet som står til disposisjon: 

1) For det første dreier det seg om en rekke (skriftlige) 
kilder som kan brukes til kartlegging av handels-forbin
delser og -samkvem. De fleste av disse er av verbal 
karakter, og omtrent alle er kommet i stand på grunn av 
initiativ fra nasjonal-statenes side. De er ofte parts
innlegg i strider omkring handels- og skattleggings
rettigheter, samt overhøyhets-krav. - De utgjør et komplekst 
og fragmentarisk "lappeteppe" av tildels inkongruente 
beskrivelser og vurderinger. Likevel synes det mulig å 
rekonstruere et bilde av varestrømmene og utvekslingen på 
Nordkalotten i perioden, som har relativt høy grad av 
sannsynlighet. 

2) For det andre dreier det seg om regnskaps-materialet fra 
perioden, som også er tilveiebragt av nasjonal-statene, og 
som derfor i første rekke utgjør en kilde til skattleggings
forholdene og suverenitets-pretensjonene. Indirekte kan det 
imidlertid utnyttes til å belyse "økonomisk yteevne" 
generelt, og (indirekte) svært grove trekk i den demografis
ke utvikling. 

Nær sagt alt det skriftlige kildematerialet som kan anvendes til 
å belyse de interne økonomiske prosessene i de samiske samfunns
enhetene i denne perioden, er altså oppstått i møtet mellom de 
samiske samfunnsenhetene og omgivende nasjonalstaters styrings
apparat. En vesentlig del av materialet kan faktisk sies å ha 
oppstått i konfrontasjoner mellom disse nasjonalstatene alene, i 
rivalisering om de produksjonsmessige og befolkningsmessige 
ressursene i de ulike samiske samfunn. 

I en viss forstand fungerer derfor handelsrelasjonene og ulike 
preferanser i skatteleggingen som et "filter", som bevirker at 
det bildet som kan rekonstrueres på basis av skattelistene, kun 
blir et "filtrert avtrykk" av de primære, subsistens-orienterte 
aktivitetene innad i enhetene. Om vi derfor er interessert i å 
beskrive "særskilte tilstander" ved elementene, må vi ha det 
klart for oss at det bildet vi kan danne oss på basis av det 
kvantitative materialet fra skattelistene, i beste fall er et 
slikt "fastfrosset, filtrert avtrykk" av de primære, "interne" 
prosessene. 

Det er derfor klart at dette materialet bare meget indirekte kan 
belyse sentrale spørsmål for vår undersøkelse. Bare når det 
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gjelder selve subsistens-aktivitetene, kunne vi eksempelvis ønske 
å ha tilgang til slike opplysninger som: 

Detaljerte oppgaver over svingninger i folketallet, med 
variasjon i fertilitet og mortalitet, - som var oppstilt på 
et grunnlag som var uavhengig av det vi nå har til disposi
sjon, - skattyter-tallet, som kan antas å svinge også av en 
rekke andre årsaker. 

Detaljerte opplysninger om aktivitetene gjennom hele 
arbeidsåret, med kvantitative opplysninger om arbeidsmengde 
satt inn på ulike ressurs-enheter i ulike sesonger. 

Detaljerte oppgaver om samfunnsenhetens totale ressurs
område, med fordeling av de ulike ressurs-enheter som stod 
til disposisjon ut fra enhetens teknologiske og kulturelle 
ferdigheter. 

Opplysninger om andre etniske og kulturelle gruppers 
eventuelle inntrengen på de samiske enhetenes ressurs
områder. (Eventuelt gjennom tillemping av alternative 
næringsaktiviteter). 

Når det gjelder den rådende sosiale rasjonaliteten, og de sosiale 
produksjons-relasjonene, kunne vi selvsagt ønske å ha detaljerte 
opplysninger om hvordan prinsipper som "deling" eller "akkumu
lasjon" av overskudda-produksjonen ble praktisert. 

På nær sagt alle disse felter må vi renonsere. Det finnes 
imidlertid noen problem-områder vi kan få indikasjoner om, 
gjennom det foreliggende materialet: 

- Regnskapsmaterialet, og særskilt skattelistene kan gi en 
innfallsport til lokalisering i terrenget, besetnings- og 
flyttemønster, samt variasjoner i dette over tid, med opptak 
av nye lokaliteter og omgrupperinger. Dette, samt annen 
arrondering av ressurs-området, kan henge sammen med dypere
gående sosiale endringer, men behøver ikke være det. 

- Regnskapsmaterialet, som i en del tilfeller inneholder 
særskil te lister ( "Uingder") over antall rein - f.eks. i 
samband med tiende-beregningen - dokumenterer relativt klart 
begynnende overgang til pastoralisme. Dette kommer også til 
uttrykk i skiftematerialet, jfr. nedenfor. Visse sider av 
regnskapsmaterialet (tiende, "stadga af trl!sken" osv.) kan 
dessuten antyde variasjoner i den relative vektleggingen av 
fiske og fehold. 

- Skiftematerialet fra Finnmark omkring 1700, er blitt 
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særskilt behandlet av A.R. Nielssen i flere arbeider. 3 

Dette gir et inntak til den materielle redskapskulturen, og 
det den reflekterer av subsistens-aktivitetene. Både 
skiftematerialet og visse trekk ved regnskapsmaterialet kan 
dessuten gi indikasjoner på den relative vektleggingen av 
henholdsvis fiske og fehold. 

- Manntalls- og folketellingsmateriale (1690 og 1801) kan gi 
pekepinn om husholds-størrelse og -struktur; og dermed bidra 
til å belyse hva slags samfunnsmessige rammer den sosiale 
"logikken" utspilte seg innenfor. 

- Av det kildematerialet som er tilgjengelig for vår tid, er 
det faktisk de faste kulturminnene - de fysiske, materielle 
levningene i marken - som mest direkte står i samband med de 
aktiviteter vi søker å skaffe oss et bilde av. De har i 
hvert fall ikke vært nødt til å passere noe "kulturelt 
filter" i selve opphava-prosessen, slik det er tilfelle med 
det skriftlige kildematerialet. 

4.6. Avledning av konsekvenser. 

I tråd med de spesifiserte problemstillinger og hoved-hypotesen 
ovenfor, vil vi velge å betrakte både utviklingen av de samlede 
skattyter-tallene, samt summen og fordelingen av samlet skatte
ytelse, som indikatorer på enhetenes evne til opprettholde 
balansen folketall/ressursgrunnlag; dvs. deres evne til å utøve 
en tilpasning som er basert på "varig avkastning", slik at de 
unngår å bevege seg henimot grensene for "carrying capacity". -
Det vil si: Vi benytter skatteytertallene og skattesummene som 
relative indikatorer på dette; både diakront i forhold til 
enhetenes egen utvikling over tid, og synkront, i sammenlikning 
med andre enheter i samme periode. 

Variasjoner skatteytertall innenfor en og samme enhet blir dermed 
tolket som en grov indikator på hvordan det står til med 
lokalsamfunnets ressursmessige "bæreevne", - i henhold til de de 
rådende sosiale relasjoner, og den gjeldende teknologi. 

4.7. Metode: Diakron og synkron komparasjon. 

Eventuelle sammenhenger mellom karakteren av handelsrelasjoner, 

3 A.R. Nielssen: "Animal Husbandry among the Norwegian 
Population in Finnmark c. 1685 - 1705." ACTA BOREALIA 1984, no. 
2, s. 81-112; samme: "Economic Adaptation among the Coast Sami 
population in Finnmark c. 1700." ACTA BOREALIA 1986, no. 1, s. 21 
- 41. 
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og tilstanden innad i de samiske samfunnsenhetene lar seg nå best 
avlese gjennom endring. Som vi har påpekt ovenfor: Endringer ved 
enkelte størrelser eller elementer innenfor totaliteten, som kan 
antas å stå i en indre, sammenheng med endringer på andre steder 
innenfor helheten; og som kan hjelpe oss til å formulere såkalte 
"funksjons-utsagn" (Cohen 1978). Vi trenger m.a.o. en systematisk 
konfrontasjon av hva som foregår av endringer innad i siidaene, -
som m.h.t. subsistens-aktiviteter og sosiale relasjoner - med det 
skjer med handelsrelasjonene. 

Samtidig må undersøkelsen foretas systematisk på den måten at en 
prøver å isolere den eventuelle effekten av endring i handels
relasjonenes karakter, i forhold til de øvrige faktorene som er 
virksomme; - både i form av press-faktorer og kompensasjons
faktorer i forhold til ressurs-balansen. Tilfeller hvor kon
tinuitet i handelsrelasjonene eventuelt virker bremsende~ 
mulige endrings-prosesser, må også tas i betraktning. Endelig må 
undersøkelses-metoden gi anledning til å studere eventuelle 
endringsprosesser over tid, og i sammenlikning med andre enheter 
på Nordkalotten. 

Det er bare en systematisk gjennomført synkron og diakron 
komparasjon som tilfredsstiller disse siktemålene. Konkret vil 
komparasjon bli utført gjennom en lang rekke parvise sammen
likninger, der siktemålet hele tiden er å prøve å isolere 
effekten av en faktor, slik at det tilslutt skal være mulig å si 
noe å betydningen av handels-tilknytningen. I samsvar med 
presiseringen ovenfor har en valgt å ta utgangspunkt i skatte
yterutviklingen for de ulike lokalsamfunn/samfunnsenheter. Utvik
lingen i denne størrelsen tolkes altså som en indikasjon på det 
som i modell-sammenheng er kalt den "kontrollerte variablen". 
Rent praktisk vil en altså søke å vurdere skatteyter-utviklingen 
i ulike enheter opp mot hverandre, og opp mot det som er mulig å 
rekonstruere av subsistens-aktiviteter, sosiale relasjoner, 
avgrensning av ressursområde og bosetnings-/flytte-mønster på 
annet vis. 

Etter John Stuart Mill (1973) kan den komparative metoden logisk 
brytes ned i to ulike typer: 'Method of agreement' og 'method of 
difference'. Filosofen Knut Ågotnes oversetter betegnelsene med 
'overensstemmelsesmetoden' og 'forskjellsmetoden' og gir følgende 
beskrivelse (1989): 

"Ved 'overenstemmelsesmetoden' sammenligner man situasjoner 
til man finner to eller flere der det samme elementet 
(identifisert som virkningen) forekommer, samtidig som man 
finner ett og bare ett felles element til i disse situa
sjonene (som dermed identifiserer seg som årsaken). Ved 
'forskjellsmetoden' søker man situasjoner som er helt like 
bortsett fra at virkningen bare forekommer i en av dem, og 
at det i det tilfelle foreligger en og bare en ulik faktor 
på 'årsakssiden' .•. 
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Skjematisk får vi: 

Overensstemmelse 
Situasjon: Forutliggende faktor: Fenomen: 

1 A B E F a b e 
2 A c D a c d 
3 A B c E a f g 

Forskjell 
Situasjon: Forutliggende faktor: Fenomen: 

1 A B c a 
2 B c 

(Ågotnes 1989: 73.) 

Nå vendte John Stuart Mill seg kraftig i mot at disse to 
skisserte metodene skulle være anvendbare i samfunnsvitenskapen. 
Tvert imot trakk han dem frem som konkrete eksempler på det han 
kalte den "kjemiske" eller "eksperimentelle" metoden; og som 
etter hans mening utgjorde den ene av de to store metodologiske 
feiltagelsene i samfunnsvitenskapen, ved siden av abstrakt 
deduktiv tenkning åla geometrien. (Mill 1974:879-894.) I stedet 
betonte han at den samfunnsvitenskapelige metoden måtte være 
historisk, og ta hensyn til at samfunnsmessige fenomener var 
bestemt av en vidt sammensatt mengde årsaker, som i sin tur var 
preget av og kunne få særskilt virkning gjennom den samfunns
messige helhet de inngikk i. 

I forhold til den såkalte "forskjellsmetoden" hevdet Mill at man 
kunne ha å gjøre med lange kjeder eller samlinger av innbyrdes 
relaterte faktorer på årsakssiden; såkalt "multiplicity of 
causes". Utgangspunktet for denne metoden skulle altså være at to 
eller flere 'situasjoner'/tilstander var fullstendig like, med 
unntak av ett fenomen, som da regnes som virkningen; og hvor det 
samtidig forekom en og kun en ulik faktor på årsakssiden, som da 
kunne identifiseres som 'årsaken'. - Men i følge Mill er det 
utenkelig - også abstrakt - at to samfunn skulle kunne atskille 
seg kun i ett avgrenset aspekt. Dersom samfunnene virkelig var 
like i alle andre aspekter, ville de være det i det stykket også. 
Hvis vi derimot begynte å nøste opp ulikheten, ville vi finne at 
den skyldtes en forutgående årsak, og var samfunnene ulike i ett 
aspekt av sine institusjoner, måtte denne ulikheten nødvendigvis 
henge sammen med andre forhold; forskjeller i deres relative 
posisjoner, interessert, vaner, tendenser osv. Kort sagt: Det 
ville åpne opp for et vell av forskjeller på ulike nivåer, som 
alle måtte sjekkes - prinsippielt uten grenser. (Mill 1974: 882.) 

Ved den såkalte "overensstemmelses-metoden" skulle det altså 
gjelde at to eller flere 'situasjoner'/tilstander alle har ett 
fenomen (virkningen) felles, og at de alle samtidig har bare en 
faktor felles på årsakssiden. Om denne metoden gjelder det i 
følge Mill at den postulerer at ett fenomen eller en samfunns-
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tilstand bare kan ha en årsak. Den utelukker dermed at man kan ha 
å gjøre med ulike årsaker til samme fenomen i ulike situasjoner. 
Man kan imidlertid ha å gjøre med det Mills kalte "plurality of 
causes", og denne metoden ser bort fra at den samfunnsmessige 
helheten kan influere på hvordan en årsaks-faktor slår ut i den 
aktuelle situasjon/kontekst. 

Med sin understrekning av det sammensatte, uendelige årsaks
komplekset bak samfunnsmessige fenomener, 4 og behovet for å 
klarlegge den helhet som årsaks-faktoren inngår i, og gjør den 
til det den er; synes Mill å være helt på linje med dagsaktuelle 
metodologiske standpunkter innenfor samfunnsvitenskapen. Hans 
analyse av hvordan årsaksaktorene kan være innbyrdes relatert, og 
resultat av "mutual action of coexisting elements of society", 
kan leses analogt med dagens krav til å gjennomføre 'thick 
descriptions'. (Geertz 1973.) 

Mills kritikk synes imidlertid i første rekke å være innrettet på 
disse formene for komparasjon som ledd i en induktivistisk 
tankeprosess, som skal åpne for vitenskapelige oppdagelser. 
Dessuten bærer hans eksempler preg av at han i første rekke 
tenker på større, samfunnsmessige tilstander, hvis ulike trekk 
eventuelt skal la seg tilbakeføre til forekomsten/mangelen på en 
enkelt årsaks-faktor. - I forhold til dette er vårt perspektiv på 
Nordkalotthandelen atskillig mindre pretensiøst, og fundert på en 
annen måte. Vi ønsker i første rekke å benytte komparasjon som et 
grunnleggende skjema, utgangspunkt for hypotese-testing: Vi søker 
å stille relativt konkrete hypoteser på grunnlag av en drøfting 
av relevante modeller og empiriske utsagn om virkningsretning 
mellom ulike faktorer. Dernest går våre aspirasjoner ikke ut på å 
'forklare' helheten med ett slag, men å gi et bidrag, gjennom å 
kunne si noe om virkningsretning og effekt av de konkrete 
handelsforbindelser i ulike kontekster. Målsettingen er dermed 
heller å belyse i hvilken retning faktoren 'handelssamkvem' med 
en viss sannsynlighet kan trekke - under ulike forutsetninger -
enn å tilbakeføre en bestemt tilstand til en, enkeltstående 
årsak. 

Som ledd i drøftingen og avveiningen av de ulike årsaksfaktorene, 
blir det likevel viktig å kunne prøve å isolere effekten av en og 
en årsaks-faktor i størst mulig grad. Prinsipielt skulle dette 
forutsette at vi har brakt klarhet i variasjonen til alle 
faktorer som kan tenkes å influere. Men dette er hverken praktisk 
eller teoretisk (Mill) mulig. Riktignok er nettopp noe av 
hovedhensikten med drøftingen av den sammensatte modellen i 
forrige kapittel, å søke å bringe klarhet i alle relevante 
faktorer, - og deres mulige effekter og virkningsretninger, - men 
det er innlysende at en fullstendig gjennomføring av dette er 
prinsipielt umulig. I vår sammenheng kan en kanskje peke på at 

4 " ••• and social phenomena are those in which the plurality 
prevails in the utmast possible extent." (Mill 1973-74:883.) 

105 



en detaljert kartlegging av de økologiske forutsetningene for 
hver region som skal inngå i analysen, er et felt som vil bli 
stående udekket. - Det vil bli viktig å ha dette i mente, når en 
skal ta stilling til hva slags nivå av sannsynlighet som 
resultatene/konklusjonen av analysen skal vurderes ut fra. 

På grunn av forskjeller i karakteren av kildematerialet samt av 
de realhistoriske prosessene, synes det mest hensiktsmessig å 
behandle samfunnsenheter situert ved kysten og i innlandet hver 
for seg. Drøftingen i kapittel 6, av den nærmere inndeling og 
avgrensning av de samiske siidaene, når det gjelder hva slags 
handelsrelasjoner de oppviser, vil underbygge dette nærmere. 
- For kystområdets vedkommende vil vi imidlertid gå fram i to 
etapper og benytte begge typer komparasjon, avhengig av hvilken 
kronologisk periode det fokuseres på: 

For tidsrommet ca. 1550 - 1600 er det i første rekke aktuelt med 
den såkalte 'overensstemmelses-metoden'. Dvs. vi vil i denne 
sammenheng søke å finne fram til kystsamiske regioner som har 
tilsvarende eller maken utvikling når det gjelder den kontrol
lerte faktoren, i samme periode. Dersom metoden skal kunne lede 
til konklusjoner, må vi altså i tillegg kunne sannsynliggjøre at 
de regioner som fremviser makne trekk, har ett og kun ett trekk 
til felles, når det gjelder pressfaktor-siden og kompensasjons
mekanismene. 

For tidsrommet ca. 1600 - 1640 (- og til dels helt frem til 
1690/1700 -) vil det derimot i hovedsak bli snakk om 'forskjells
metoden'. Ved denne metoden gjelder det altså å isolere samiske 
regioner/samiske samfunnsenheter som oppviser en ulikeartet 
atferd når det gjelder den kontrollerte variablen; og dernest 
prøve å konstatere om det kun er en og bare en faktor (handels
samkvemmet ?) som skiller vedkommende region/enhet fra de andre, 
når det gjelder pressfaktor-siden. 

I første omgang vil sammenlikningen foregå på region-nivå. Men 
dersom det viser seg nødvendig for resonnementet å bryte ned på 
mindre enheter for å kunne forfølge synspunktene m.h.t. overens
stemmelse/likhet, vil dette bli gjort. Samtidig må vi være åpne 
for å kunne inn forhold på enda lavere nivå (eks. hushold) til 
forklaring, hvis det er nødvendig. 

I den første perioden (1550 - 1600) er det særlig følgende 
empiriske trekk vil vi legge til grunn ved gjennomgangen: 

Tidligere rekonstruksjoner av ressursutnyttingen innenfor 
de enkelte samiske samfunnsenheter/regioner. 

Det gjennomsnittlige antallet skattytere for hver enhet for 
perioden 1550 - 1600. 

Betalingsevnen (gjennomsnittlig skatteevne) og den kvalita-
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tive sammensetningen av skattespecies, - slik det kommer til 
uttrykk i skatten til den svenske kronen, 1550 - 1600. 

I hovedsak vil denne delen av drøftingen arte seg som en synkron 
komparasjon mellom de ulike elementene, på basis av strukturelle 
trekk ved kildematerialet fra perioden 1550 - 1600 (Kapittel 8). 

For den andre periodens vedkommende vil jeg gjennomføre en 
synkron og diakron komparasjon, som vil ta form av en trinnviss 
drøfting av enhetene/elementene på basis av kildemateriale fra 
dansk-norsk side fra perioden 1600 - 1640, og til dels hele 
perioden frem til ca. 1690 (Kapittel 9 og 10). Her vil jeg først 
og fremst legge til grunn skattytertallet registrert i dansk
norske kilder, både for kystsamer og ikke-samer. Men i tillegg 
vil vi trekke inn: 

indikasjoner på skattetrykk for de to befolkningsgrupper, 

endring/stabilitet i bosetnings-mønstret/flyttemønstret, 

variasjoner i betingelsene for det innenlandske åkerbruket, 

variasjoner i samers og nordmenns fehold og tamreinhold i 
kyst-Finnmark ca. 1700, slik det er undersøkt av A.R. 
Nielssen, 

vurdering av den materielle redskapskulturen slik den kommer 
til uttrykk i skiftematerialet, også undersøkt av A.R. 
Nielssen for kyst-Finnmark ca. 1700. 

problemer med hensyn til tilførselen av forsyningsvarer 
utenfra, 

samt konkurrerende besetningsekspansjon/kolonisasjon, bl.a. 
indikert av enkelte typer konflikter. 

En tilfredsstillende anvendelse av både 'overensstemmelses-' og 
'forskjells-metoden' forutsetter at en kan uttale seg med en viss 
grad av klarhet eller sannsynlighet om de forutliggende fak
torene, eller faktorene på "press-faktor-siden"; slik at det er 
mulig med rimelig grad å identifisere de enkelte faktorene. I vår 
pressfaktor-sammenheng forutsetter dette at vi har rimelig grad 
av kontroll med de øvrige pressfaktorenes effekt og virknings
retning. Dersom komparasjonen som metode skal kunne gi noe 
resultat, forutsetter det derfor en foregående diskusjon av 
hvordan pressfaktorene virker med og mot hverandre, i samspill. 
Denne diskusjonen gjennomføres som en integrert del av kompara
sjonen i kapittel 8, og skilt ut for seg i kapittel 9. 

Særlig for den andre kronologiske periodens vedkommende (1600 -
1690) vil vi dessuten i en viss grad trekke inn den tilsvarende 
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utviklingen for nordmennenes vedkommende. Dette er for å kunne 
operere med en "kontroll-gruppe" i forhold til kystsamene. Siden 
noen "pressfaktorer" vil være felles for samer og nordmenn, mens 
andre vil være forskjellige, kan dette hjelpe oss på sporet når 
det gjelder å isolere virkningen av enkelte faktorer for 
kystsamene. 

For innlandets vedkommende vil komparasjonen foregå ved synkron 
komparasjon mellom de oppstilte elementene på basis av visse 
trekk i kildemateriale som gjenspeiler situasjonen for enhetene/
elementene om lag 1600 (kapittel 11). Her vil det i særlig grad 
fokuseres på spørsmålene vedrørende de ulike formene for tamrein
hold innenfor de ulike elementene, samt den ulike utvikling av 
reindrift og skattytertall i de ulike enheter. Vi vil derfor 
søke å gå inn på en del sentrale kilder og sentral forsknings
litteratur som belyser disse spørsmålene. 

Denne avgrensningen mht. kildematerialet er begrunnet i hva som 
med rimelighet kan synes arbeidsmessig overkommelig når det 
gjelder å hente frem/etablere empirisk materiale som bildet av de 
varierende former for handels-forbindelser kan konfronteres med. 

Kriteriet, nøkkelleddet for komparasjonen er altså noe annerledes 
i de to variantene av metoden: Ved den synkrone komparasjonen er 
det særlig gjennomsnittlig skattebyrde pr. skattyter som står i 
fokus, samt ulike mål for spredning/variasjonsbredde i skatte
byrden. - I tillegg også ulike mål for spesialisering av 
subsistens-aktivitetene. - Ved den diakrone sammenlikningen er 
det særlig på variasjoner av skatteytertallet over tid, som står 
i fokus. 
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Kapittel 5. 
Forutsetninger på institusjons- og system-planet. 

5.1. De "nasjonale" handelssystemene: Aktører, generelle institu
sjoner og varestrømmer. 

Deler av handelsvirksomheten på Nordkalotten kan i eldre tid 
oppfattes som organisert i tre store apparater, eller "systemer", 
hvor tyngdepunktene (sentra'ene) befant seg utenfor Nordkalotten, 
og hvor handelen utviklet seg i samvirke med og søkte støtte hos 
politiske makter, nemlig nasjonalstatene. Figur 5.1. illustrerer 
hvordan disse handelsapparatene grep inn over Nordkalotten, og 
hvor de støtte sammen og overlappet hverandre, med det resultat 
at rivaliseringen og konkurransen ble særskilt skarp. Som man vil 
se, faller denne avgrensningen ikke uten videre sammen med sei
nere nasjonalstats-grenser. Siden handels-apparatene utviklet seg 
i nært samvirke med ulike nasjonale statsmakter, velger jeg 
likevel å betegne dem med "nasjonale" betegnelser, etter hvor de 
har sine tyngdepunkt. 

På norsk eller rettere: dansk-norsk side fantes det et etablert 
forsynings- og avtaler-apparat med grunnlag og sentrum i 
"omsetningssentralen" Bergen. I seinmiddelalderen og ved over
gangen til nyere tid utgjorde dette apparatet en utløper av det 
hanseatiske handelssystemet, og det var i første rekke bygd opp 
omkring byttet av kystbefolkningens fisk mot østeuropeisk korn. 
Siden etableringen i middelalderen hadde imidlertid systemet på 
norsk side undergått mange institusjonelle endringer. Når vi 
møter det på 1500-tallet, har det undergått en rekke transforma
sjoner, som også har gitt opphav til lokale variasjoner f.eks. 
når det gjelder lokalbefolkningens deltakelse i selve fisketran
sporten, og borgernes engasjement. - Den som seinest har gitt 
omfattende analyser av utviklingstrekkene i dette systemet fra 
høymiddelalder gjennom seinmiddelalderen og frem til nyere tid, 
er Arnved Nedkvitne (1983 og 1988). Den skissen som i det 
følgende blir gitt av hovedetappene i denne utviklingen, er 
basert på disse fremstillingene. 

Med henblikk på vårt siktemål, kan det hentes ut en tre-delt 
periode-inndeling: 

ca. 1100 - ca. 1360: Høymiddelalderens system, med 
bl.a. tørrfiskomsetning knyttet til 
flere kjøpsteder. 

ca. 1360 - ca. 1530/40: Hanseatisk monopol. Tørrfiskoppkjøp 
i fjord og fiskevær. Jektereiser 
til Bergen, kredittordning fra de 
hanseatiske vintersitterne. ("Nord
farergjelda"). 
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ca. 1530/40 - ca. 1630: Utliggertid, - "Kremmertid". 

Under "høymiddelalder-systemet" skal tørrfisk-omsetningen for en 
stor dels vedkommende ha foregått i de enkelte kjøpsteder, - for 
Nord-Norges vedkommende i Vågan. Produsentene skal ha bragt 
fisken dit, og foretatt transaksjoner med borgere - i første 
rekke fra Bergen. Bergensborgerne skal altså ha drevet en egen 
aktiv mellom-handel med tørrfisk på Nord-Norge, ikke bare 
fraktfart. Det var imidlertid heller ikke noe i veien for at 
fiskerbøndene sendte fisken til Bergen selv, med egne fartøyer, 
og/eller for egen regning. "Felags"-institusjonen som de 
gammelnorske lovene hjemler, åpner for dette. Også andre synes 
imidlertid å ha vært engasjert i denne handelen i et visst monn: 
Geistlige og verdslige stormenn, bønder, Trondheimsborgere. 

I seinmiddelalderen, fra og med om lag 1360, skal det imidlertid 
ha satt inn en avgjørende omstrukturering som førte til et 
kvalitativt annet handelssystem. De mest iøynefallende, utvendige 
trekk som kommer til syne er 1) at det skjer oppkjøp av fisk i 
fjordene og fiskeværene, og at således ingen søker til de 
regionale kjøpstedene; 2) at produsentene i mye større grad 
sørger for å få sendt fisken sin til Bergen for egen regning, 
enten ved personlig oppmøte, eller ved fraktavtaler med en 
jekteeier, slik at en får utviklet det såkalte "bygdefar"
systemet; og 3) at ordningen med kreditt hos de tyske vinter
sitterne i Bergen etableres, slik at produsentene/fiskerbøndene 
konkret blir bundet til de enkelte hanseatiske kjøpmenn gjennom 
institusjonen "nordfarergjelda". 

Nedkvitne stiller disse trekkene i sammenheng med andre fenome
ner, som utbyggingen av erkebiskopens apparat av "setesveiner" 
langs kysten og utbredelsen av Bergens-borgernes dominans-område. 
Av mer grunnleggende årsaksfaktorer trekker han frem de demogra
fiske endringene i seinmiddelalderen, som bl.a. skal ha medført 
sterk økning i etterspørselen etter tørrfisk, og dermed hørende 
oppsving i prisene. Denne økte konkurransen blant oppkjøperne om 
den produserte tørrfisken, skal ha ført til flere påvisbare 
nyskapninger: For det første rykker oppkjøperne nå for fullt monn 
ut i fiskeværene og fjordene for å få tak i fisk, og nøyer seg 
ikke med å vente på at produsentene selv skal ankomme til 
kjøpstedene. En rekke retterbøter fra siste halvdel av 1300-
tallet, som innskjerper forbudet mot "fjordprang" og handel i 
fiskeværene, vil Nedkvitne se i dette lyset. 1 For det andre 
bygger erkebiskopen ut sitt apparat av "håndgangne, skatte
fritatte menn", som allerede eksisterte fra høymiddelalderen, ut 
til et nettverk av ombudsmenn for ham i fiskeridistriktene. 
(Likevel ikke mest engasjert i direkte handel for egen regning, 
men i transport av landskyldvarer og andre inntekter, som fulgte 
med konjunktur-oppblomstringen i fiskeriene?) For det tredje, og 

1 1364 - 1372 - 1384, udatert retterbot fra Håkon VI; jfr. 
NgL III. 
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ikke minst viktig, de hanseatiske vintersitterne i Bergen 
etablerer en kredittordning, som gir fiskerbøndene anledning til 
nødvendig utrustning for fisket, mot garanti om leveranse av 
tørrfisken til en bestemt kjøpmann. Gjennom dette Økonomiske, 
institusjonelle virkemidlet sikret hanseatene seg i virkelig
heten overtaket på all tørrfisk-omsetning fra Nord-Norge, og 
satte de av Bergensborgerne som søkte å slå seg frem på egen 
hånd, uten å gå i tjeneste hos hanseatene, i en ytterst vanskelig 
stilling. En ting var at de tyske kjøpmenn i stor grad hadde 
kontroll over korntilførslen til byen. Men gjennom kreditt
institusjonen hadde de et genialt virkemiddel til å sikre seg 
grep om fiske-leveransene. Produsentene søkte nå til Bergen, -
enten ved personlig frammøte, eller gjennom avtalte sendinger med 
"bygdefar"-jekta - nettopp for å kunne nyte godt av kreditten, 
"nordfarergjelda". Fra produsentenes synspunkt kunne institu
sjonen bidra til å utjevne inntektsforskjellene mellom gode og 
dårlige år. I og med produsentene nå selv sørget for at fisken 
ble brakt til Bergen, ble de innenlandske bymennenes mellomhandel 
lidende. Og de hanseatiske vintersitterne ville bare gi utred
ning, dersom de mottok all fisken som debitoren brakte med 
tilbake til Bergen. Et tilsvarende trekkplaster hadde ikke de 
selvstendige, frie Bergensborgerne å stille med. Kjernepunktet i 
omleggingen under seinmiddelalderen blir altså i følge Nedkvitne 
at jektefarten flyttes vekk fra de nordafjelske kjøpstedene til 
fiskeværene og fjordene, samtidig som de tyske vintersitterne 
begynte å kreditt til fiskeleverandørene. 

De Bergensborgerne som søkte å operere uavhengig, og kjøpe korn
og melvarer av hanseatene for videre salg til produsentene i 
Nord-Norge, fant seg dermed i en klemme. Hanseatene hadde i stor 
grad grep om korntilførslen, og skaffet seg nå gjennom kreditt
virkemidlet langt på vei herredømme over fiskeleveransene. I 1412 
søkte det tyske kontoret å gjennomføre en direkte boykott av 
borgerne gjennom forbud mot salg av varer som de kunne bruke i 
sin mellomhandel. I følge Nedkvitne skal dette ha vært en av de 
fremste spenningsmomentene bak den striden som i 1440-årene 
toppet seg mellom høvedsmannen Olav Nilsson, bymennene i Bergen 
nordfarerne på den ene siden, og de hanseatiske vintersitterne på 
den andre. 1440-årene skal i følge Nedkvitne markere kulmina
sjonen av hanseatenes dominans på dette feltet, og et tilsvarende 
lavmål for mellomhandelen til de innenlandske by-borgerne. Frem 
mot dette vendepunktet skal hanseatene i første rekke ha benyttet 
økonomiske virkemidler, mens de i hundreåret som fulgte i stadig 
økende grad søkte å oppnå sine mål gjennom handelspolitiske 
virkemidler. På begynnelsen av 1540-tallet lot heller ikke dette 
seg gjennomføre. Et forsøk fra hanseatenes side i 1540 på å få 
boykatten innskjerpet, førte til at den ble erklært ulovlig i 
1541, og måtte oppheves i 1545. Bak dette lå igjen hanseatenes 
svekkede maktstilling, som følge av reformasjonen og engasje
mentet i Grevefeiden. 

Gjennom seinmiddelalderen fantes det likevel to kategorier bymenn 
i Bergen: For det første bymenn som ble utredet av hanseatene mot 
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at de leverte dem all fisken. Disse var altså gjeldbundne jekte
skippere og mellomhandlere i Kontorets tjeneste. I følge 
Nedkvitne var deres status "ufri" eller på linje med tjeneres. 
Men dessuten eksisterte gjennom hele seinmiddelalderen en gruppe 
frie norske kjøpmenn som ikke var gjeldbundne og som drev selv
stendig mellomhandel, selv om den til tider var svært liten. En 
del av disse var borgere og rådmenn i Bergen, og en del hadde 
jordeiendommer nordpå. Det fins eksempler på at disse nordlands
handlerne også sendte varer utenlands. 

Betegnelsen "nordfarer" later i seinmiddelalderen primært til å 
være brukt om folk med varer fra fiskeri-distriktene nord for 
Bergen, som kunne hadde midlertidig opphold i byen. Den kunne 
også omfatte folk av høy sosial status, men på bakgrunn av det 
som finnes av gjeldsoppgaver synes de fleste å ha vært produsen
ter, fiskere som trengte utrustning. Det forekommer likevel noen 
som ut fra gjeldspostenes anseelige størrelse kan ha drevet 
mellommanns-virksomhet. Disse må i så fall ha drevet den for 
vintersitternes regning, og kommer dermed i den "ufrie" tjener
posisjonen som er omtalt ovenfor. 

Disse frie nordlandshandlerne og bymennene i Bergen klarte i 
løpet av siste del av middelalderen, og særskilt fra 1540-tallet, 
å etablere en selvstendig posisjon ved å satse på handel i 
særskilte geografiske områder, hvor de ressursmessige og 
økonomisk-institusjonelle forholdene lå særskilt til rette for 
det. - Dette dreide seg i første rekke om områder hvor "nord
farergjeldas" funksjon ikke var så omfattende som ellers, og hvor 
hanseatenes dominans derfor ikke var enerådende. Det var særlig 
på strekningen Sunnmøre - Vesterålen fiskerbøndene var knyttet 
til hanseatene på Kontoret gjennom gjeldsinstitusjonen og 
bygdefar-systemet. Fra Andenes og nordover var produsentene i mye 
mindre grad grad knyttet direkte til Kontoret. Grunnleggende 
betingelser for denne ulikheten skal ligge i selve avstanden til 
Bergen, samt forskjell i fisketidene, som gjorde det mer 
problematisk for produsentene i nord å delta på stevnereisene til 
Bergen. Gjennom 1500-tallet fremstod Andenes og Finnmark som 
mulige "nisjer" for Bergensborgerne, selv om de i Finnmark 
opptrådde i konkurranse med finnmarkingenes egen jektefart. I 
hvert fall fra omkring 1520 drev Trondheims-borgerne egen 
nordfart parallell til Bergens-borgernes. Deres primære nedslags
felt later til å ligget mellom Bergens-borgernes interesse
områder, dvs. i Senja og Troms len. Til og begynne med avsatte 
også Trondheimsborgerne de varene de kjøpte opp i Bergen. Men 
fra midten av 1600-tallet skjedde det helst i Trondheim. 

ca. 1500 - 1540/1560: 

Første halvdel av 1500-tallet er i første rekke karakterisert av 
at de (ulike) systemer som var blitt etablert i løpet av 
seinmiddelalderen, holdt seg - både i Nordland/Troms og i 
Finnmark. I Nordland/Troms var det således "bygdefar-systemet" 
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som var rådende, og som vedlikeholdt fiske-produsentenes direkte 
gjelds-binding til den hanseatiske kjøpmannen på Bryggen i 
Bergen. I Finnmark ble den tilsvarende funksjonen opprettholdt av 
den "egne" jektefarten til finnmarkingene; - dvs. i første rekke 
det øverste sosiale sjiktet som bodde i Finnmarks-værene. Jektene 
ble her eid av setesveiner (18 i Finnmark), finnmarksfarere som 
var rådmenn i Bergen, samt geistlige og verdslige stormenn. Det 
eksisterte ifølge Nedkvitne ikke noe formelt borgerskap i Bergen 
på begynnelsen av 1500-tallet, og derfor ikke noe formelt skille 
mellom bymenn og finnmarkinger. Som bymenn ble regnet kjøpmenn, 
skippere og andre selvstendige næringsdrivende som eide hus i 
Bergen. En god del av jektene som seilte på Finnmark ble også eid 
av folk som var Bergensborgere. I hele perioden 1450 - 1560 var 
det imidlertid den lokale overklassen i Finnmark som i hovedsak 
stod for jektefarten. Denne trafikken ble imidlertid drevet som 
fraktfart, og omfattet før 1528 ikke mellomhandel i nevneverdig 
grad. (Før 1528 var all mellomhandel Bergen - Finnmark forbudt; 
etter 1528 var den tillatt for Bergensborgere.) - Perioden er 
imidlertid også kjennetegnet av en gradvis oppbygging av 
Bergensborgernes posisjon i Nordlands- og Finnmarks-handelen. 
Frem til 1560-årene økte de sin seilas på Finnmark betraktelig, 
selv om de fortsatt var i mindretall. 

ca. 1540/1560 - 1630: 

Fra opphevelsen av hanseatenes vare-boykott og med Odense
recessen i 1560, endret dette bildet seg vesentlig. Det kom nå 
til åpen konkurranse mellom Bergensborgerne og de lokale jekte
eierne i Finnmark, når det gjaldt grepet om jektefarten. Dette 
gjenspeiles bl.a. i en del retterbøter og forordninger, som 
refererer klager fra overklassen i Finnmark ( - oftest kalt 
"almuen" eller "menige undersåtter" - ) over inntrengen fra 
Bergensborgerne på deres gamle handelsvirksomhet. Bergensborgerne 
klarte imidlertid å gjøre seg uavhengige av hanseatene gjennom 
en kombinasjon av utenrikshandel og Finnmarksfart. I disse årene 
tok de til å reise på Finnmarken som hovedbeskjeftigelse. Jekte
skipperne med hjemstavn i Finnmark kom i en stadig vanskeligere 
stilling, og omkring 1630 var de forsvunnet. Finnmarkingenes egen 
jektefart og finnmarks-fiskernes direkte handel med hanseatene i 
Bergen antas å ha opphørt samtidig. For Finnmarks vedkommende 
karakteriserer Nedkvitne perioden 1560 - 1630 som "utliggertid". 

På tilsvarende måte åpnet opphevelsen av den hanseatiske boykott
politikken i 1540-årene for at den selvstendige norske kjøpmanns
standen kunne komme inn og overta funksjoner i handelen også i 
Nordland og Troms. Fra 1540- og 1560-årene tok en stadig økende 
strøm av borger-kremmere til å seile nordover til disse områdene. 
De som kom fra Bergen, ble utredet av hanseatene. - Dermed fikk 
en følgende grupper engasjert i nordlandshandelen i disse 
regionene: Bygdefarene, kremmere, knaper samt embetsmenn. Særlig 
på 1500-tallet drev Bergensborgere seilas nordover, og enkelte av 
dem overvintret også i distriktene, som såkalte "utliggere". 
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1600-tallet: 

På 1600-tallet synes imidlertid Bergens-borgerne å ha rettet seg 
inn mot utenrikshandelen som sin hovedbeskjeftigelse, og later 
dermed til å ha trukket seg ut av handelen nordpå, i konkret og 
personlig forstand. De opprettholdt imidlertid forbindelsen med 
lokale utredere i sin tjeneste. I Finnmark opptrer det på 1600-
tallet to typer utredere: Selveiere og såkalte handelsforvaltere. 
Produsentenes gjeldsbinding gikk altså dit, og den direkte 
forbindelsen til hanseatene i Bergen var brutt. Bergensborgerne 
hadde dermed etablert faktisk handelsmonopol i Finnmark allerede 
på 1660-70-tallet, selv om det formelt ble etablert i 1681. 

Også i Nordland og Troms trakk Bergensborgerne seg ut av den 
aktive nordfarten på 1600-tallet, og satset på å utrede nord
farere som kom til Bergen. I motsetning til i Finnmark holdt den 
direkte gjeldsbindingen til hanseater og borgere i Bergen seg 
mye bedre. Omkring 1700 hadde fremdeles over halvparten av 
fiskerbøndene i fogderiene Helgeland - Troms gjeld til en 
kjøpmann i Bergen. I Nordland og Troms holdt altså borgerhandelen 
seg mye lenger enn i Finnmark. Bevarte regnskaper tyder også på 
en stadig økende gjeldsbyrde i de nordnorske fiskeridistrikter. 
En rekke av borgerleiene i Nordland og Troms ble overtatt av 
Trondheimsborgere, som overtok det meste av kremmerhandelen. 
Kremmerne overtok en del av den vareomsetningen som Bergens
borgerne hadde drevet. Det gjaldt i første rekke alkohol, tobakk, 
klede, og jernsaker/redskaper, som produsentene måtte betale 
kontant, med rede betaling i fisk. På grunn av de ulike oppgjørs
formene, kunne denne handelen komme i et komplementært forhold 
til borgerhandelen. Dersom produsenten ga store deler av fisken 
som kontant betaling for kremmervarene, hadde han desto mindre å 
levere Bergenskjøpmannen, med det resultat at kreditten ble 
mindre, og at det "spillerommet", den utjevningsmekanisme mellom 
gode og dårlige år som kreditten representerte, ble tilsvarende 
mindre. Handelen med to kjøpmannsgrupperingene kunne således si å 
fylle ulike behov hos produsentene, og utgjøre et supplement til 
hverandre. 

Knapene synes å ha tilhørt det øvre sosiale sjikt i fiskeri
distriktene; de eide ofte en jekt som de transporterte egne og 
produsentenes varer til Bergen på, og enkelte utredet også 
produsentene for fiske. 

Særlig i de nordligste delene av dette området, synes disse 
alternative handelsformene å ha ivaretatt utrednings-funksjoner 
overfor produsenter som ikke hadde Bergens-kreditt. Dette utgjør 
dermed en slags overgangsform til systemet i Finnmark, hvor 
gjeldsbindingen som nevnt gikk til lokale utredere i Bergens
kjøpmennenes tjeneste. 
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På svensk side var det i samme tidsrom etablert et apparat som 
hadde tyngdepunkt - og eksporthavn overfor utlandet - i Stock
holm, men hvor det også deltok borgere fra en lang rekke 
kjøpsteder i sør-Sverige og Finland. (Finland, som i stats
rettslig henseende lå under Sverige, var i dette tidsrommet langt 
på vei også inkorporert i det "svenske" økonomiske systemet.) 
Rundt Bottenvikens nordlige deler fantes det en rekke regionale 
sentra, i form av de tettstedene/havnene som fra 1400-tallet var 
utpekt som institusjonaliserte "laga hamnar". 

Ved siden av den svenske kronens representanter og birkarlene, 
kan vi skille ut 3 grupper som var engasjert i dette varebyttet 
og skipsfarten på Norrbotten i seinmiddelalderen og ved over
gangen til nyere tid: 

- De såkalte "landskjøpmennene", dvs. i hovedsak relativt 
ressurssterke bønder fra kystlandskapene, som hadde 
tilstrekkelig kapital og lagerkapasitet til å kjøpe opp og 
lagre sentrale varer, og som enten hadde egne skip eller 
leide skipsleilighet (befraktet) andres skip. Disse må ikke 
antas å ha vært stasjonære, men har tvert om drevet en 
utstrakt "oppsøkende" handelstrafikk i kystområdet, med 
oppkjøp av overskuddsprodukter. (Også utenfor det soknet de 
var hjemmehørende i.) 

- De mindre bemidlede bøndenes Stockholmsfarere, også omtalt 
som "bondeseglationen". Disse Stockholmsfarerne eller "far
m~nnen" synes å ha vært folk uten større kapitalressurser, 
fiskere og andre mindre brukere, som fraktet sine egne og 
andre bønders varer til Stockholm, - i særlig grad f iskepro
dukter. De skal ha vært organisert i lag på 5-10 personer, i 
storbåter med en utpekt leder, - nærmest en pendant til ord
ningen med jekter, mindre båter og høvedsmenn, som en 
kjenner fra organisasjonsformene til Lofotfisket på norsk 
side. 

Disse forannevnte gruppene utgjorde sammen den såkalte "bott
naflotten", som hver høst (i august) stevnet sammen i havnene i 
Mellom- og sør-Sverige, - særskilt i Stockholm. Bondeseilerne 
oppsøkte også byer som Oregrund og Harn~sand. 

- I tillegg til disse aktørene, sto profesjonelle kjøpmenn/
borgere fra mellom- og sør-svenske byer for en betydelig 
transport fra havnene i Norrbotten og sørover. Allerede 
Olaus Magnus nevner at Torneå ble besøkt av borgere fra 
Stockholm, Åbo, Raumo og Oregrund. 2 Av seinere kilder ser 
det ut til at borgerne fra Stockholm, Åbo og Uppsala har 

2 Olaus Magnus, Historia om de Nordiska Falken, IV. delen, 
Roma 1555 - Uppsala og Stockholm 1925, 20. boken, s. 166-167. -
Jfr. KLNM bd. 2, sp. 189. 
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hatt en særlig hevdvunnen plass i seilasen på Norr
bottens-havnene. 3 Men kildene regner også opp tilreisende 
borgere fra en rekke andre sørligere byer: Til midtsommer
markedet i Torneå skal det ca. 1550 ha ankommet represen
tanter for borgere i: Stockholm, Uppsala, EnkOping, 
Strångnås, NorrkOping, SOderkOping, Oregrund, Hudiksvall, 
HårnOsand, Abo og BjOrneborg. 4 Av kilder fra Stockholm5 kan 
det synes som om byenes rikeste kjøpmannsstand ikke var 
direkte engasjert i denne handelen personlig, men ved enga
sjerte representanter og kommisjonærer. Forskeren A. Luukko 
vil i dette se et klassisk arbeid-kapital-forhold, hvor de 
rikere kjøpmennene stilte med kapitalen, mens de mindre 
bemidlede stilte med arbeidet eller selve reisevirksomheten. 
I følge Luukko skulle det være lavere skikt i byene som 
utgjorde hovedtyngden blant 11 bottnekarlarne 11

, og som på 
denne måten representerte profesjonelle handelsinteresser 
fra mellom- og sør-svenske byer. N. Friberg (1983:302f.) 
har på sin side undersøkt en liste over 20 av de fornemste 
kjøpmennene i Stockholm i 1559, og kommet frem til at 12 av 
disse kjøpmennene var engasjert i handelen på Botnviken, ved 
siden av utenrikshandel. Fribergs konklusjon er likevel at 
den "stockholmska bottnehandlarkåren haft en mycket 
heterogen sammansåttning. Vid sidan av storhandlare med en 
årlig omsåttning på 1000 - 1500 mrk har funnits en mångd 
småkOpmån med en årsomsåttning på hOgst 100 - 200 mrk." I 
følge Friberg skal storhandlerne særlig ha operert i 
Botnvikens nordligste farvann. 

Av varer som ble importert til Norrbotten sørfra kan i første 
rekke nevnes levnetsmidler som korn og mel foruten kleder, 
vadmel, hamp, lin og gjenstander av jern. 6 Sørover ble det 
fraktet produkter både fra samenes jakt og fangst og fra feholdet 
til bondebefolkningen i kystområdet (smør, huder), samt store 
mengder fisk, fremfor alt laks og annen fisk fra Norrbotten; men 
regelmessige forsyninger av fisk fra Atlanteren og Ishavet 
(tørket torsk, sei og "rokker") gikk også sørover. 

Lengst i nord ble det "svenske" systemet representert av de 
såkalte birkarlene. Ut fra en funksjonell vurdering av hvilken 
rolle de spilte i det handelssamkvemmet jeg behandler her, er det 
tilstrekkelig å fastslå at de var kjøpmenn fra kystlandskapene 
rundt de nordligste delene av Bottenviken, som opprinnelig hadde 

3 Friberg 1983:211 - 212. 

4 ONH I, s. 341; N. Friberg: "Norrbottenshandel", KLNM bd. 
12, sp. 349. 

5 A. Luukko: "Bottnekarl", KLNM bd. 2, sp. 189. 

6 Jfr. Steckzån 1964:344; Hoppe 1945:60-61. 
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agrar bakgrunn, men som hadde spesialisert seg på handel med 
samene i innlandet, samt langs Atlanterhavs- og Ishavs-kysten. 
Gruppen av birkarler synes imidlertid å ha skilt seg fra den 
gruppen av "landskjøpmenn" som tok direkte del i Stockholms-tra
fikken. (For en ny og klargjørende diskusjon av problemene rundt 
opprinnelsen til birkarlene og denne handels-funksjonen deres, 
vises til Vahtola 1987.) 

I den periode som behandles her, synes birkarlene å ha utgjort 
løselig organiserte handels-korporasjoner. De hadde organisert og 
fordelt handelen i "lappmarkene", og synes samtidig å ha regulert 
konkurransen seg i mellom, ved bl.a. å sørge for at retten til å 
drive handel i "lappmarks"- området ble forbeholdt visse slekter. 
De nordligste grupperingene av birkarlene synes også i vår 
periode å ha vært folk av finsk herkomst (etnisitet), som også 
snakket finsk språk. I kilder som er blitt til på norsk side, 
møter vi dem da også symptomatisk nok under betegnelsene 
"kvener", "Qweenefolck", "Øst-kvener" osv. 

På russisk side fantes det en dobbelt struktur: På den ene siden 
profesjonelle kjøpmenn/borgere og oppkjøpere (promy~lenniki) med 
hjemstavn i byene rundt Kvitsjøen: Kola, Kandalaksa, Kem, Surna og 
Kholmogory, samt Kargopol' i innlandet. - Etter en rekke kloster
grunnlegginger rundt Kvitsjøen og på Kola-halvøya i løpet av 
1500-tallet, fantes det en serie med klostre som hadde ganske 
betydelige økonomiske funksjoner, i tillegg til at de var sentra 
for misjon og geistlig jurisdiksjon. Ved siden av det mektige og 
tradisjons-rike Solovetsk-klostret på en øy i Kvitsjøen, var det 
klostre i Kieretti og Kouta (på den karelske vestkysten av 
Kvitsjøen), i Kandalaksa, Umba og Ponoj (= "Trinnes", helt på 
østkysten av Kola-halvøya), samt i Kola og Pecenga. Disse 
klostrene var også engasjert i ulike typer produksjon, som bl.a. 
saltutvinning og fiskerier. For disse aktivitetene var det også 
knyttet et anseelig antall lønnsarbeidere til enkelte av 
klostrene, f.eks. Solovetsk-klostret. Klostrene drev handel med 
samene i ganske vidstrakte "oppland", som de dominerte Økonomisk. 
- Gjennom en langstrakt prosess skaffet ulike interesse-grupper 
seg kontroll over deler av ressursene på Kola-halvøya. De 
rettslige uttrykk som denne prosessen til enhver tid ga seg, 
kunne være tildels ganske kompliserte. Derfor fikk også disse 
økonomiske dominans-forholdene vidt forskjellige rettslige 
korrelater, som bl.a. avspeilte ulike trinn i prosessen: På et 
tidlig tidspunkt synes eksempelvis ikke-samiske innvånere ved 
Dvinas munning, å ha skaffet seg visse rettigheter på Ter-kysten, 
bl.a. når det gjaldt !akse-tienden fra Varzuga-kretsen. Ved Ivan 
IV Groznyj's styringsreformer i 1565 ble Dvina-boernes egne 
områder lagt direkte under tsarens styre, som såkalt opricnina. 
Ter-kysten og Karel-kysten var imidlertid fortsatt zem§~ina land, 
slik at Dvina-boernes rettigheter stod ved lag i dette området. -
Noe seinere hører vi om hvordan rettighetene til fisket i Ponoj
elva er delt mellom samene i Pye'nn (Ponoj)-siidaen og Peter-
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Paul-kirken sammesteds. I 1581 overtas kirkens rettigheter av 
Troice-Sergijev-klostret nord for Moskva. Klostret må imidlertid 
betale en viss forpaktnings-avgift. Går vi frem til 1608-11 
heter det i Alaj Mikhalkov's jordebok7 at samene har tatt tilbake 
1/4 av rettighetene til elva, slik at kirke-/kloster-parten nå er 
på 1/4, mens samene eier tre fjerdedeler. I et skatteregister fra 
1624 opplyses det imidlertid at samene leier ut fiske-rettig
hetene i elva til den nederlandske handelsmannen "Jurij Klinkin". 
Samtidig skal samene i Jovkui-siidaen ha leid ut Jovkui (Jekonga) 
elva til munkene i Antonievo-Sijsk-klostret ved Dvina. 

Selv om den samiske råderetten over ressurs-grunnlaget i 
utgangspunktet stod sterkt, og også ser ut til å ha oppnådd høy 
grad av anerkjennelse innenfor den russiske tsaristiske admini
strasjonen, synes rettighetene å ha blitt uthult stykkevis og 
delt. Datidens feudal-rettslige tankegang, når det gjaldt flere 
sett av rettigheter knyttet til samme landområde og innvånerne 
der, synes også å ha spilt inn. I jordeboka fra 1608-11 skiller 
Alaj Mikhalkov f.eks. mellom "kronens, eller tsarens kristne 

V" samer" ("gosudarevy krescenyje lopari") og bare "kristne samer". 
Samene i "Øvre-landet" eller den administrative enheten "Øvre
lappmarken" karakteriseres som tsarens/"kronens". 

Dessuten spilte tolkningen av eventuelle særskilte donasjons-brev 
" inn. Således ble det hevdet at klostret i Pecenga gjennom et 

særskilt gavebrev fra tsaren i 1556, var blitt forlent med 
innvånerne i Beahcam- og Muotki-siidaene, "i bønders sted". 
Ordlyden skulle altså tyde på en analogi til livegne bønders 
forhold til adels-gods. Seinere er det imidlertid blitt satt et 
stort spørsmålstegn ved gavebrevets autensitet. (Andrejev 1923.) 
Imidlertid har den russiske administrasjonen gjennom 1500- og 
1600-tallet godtatt det, og handlet ut fra at det var ekte. Et 
utslag av den "halv-feudale" stilling som samene i disse siidaene 
stod, var det faktum at de ikke betalte noen av de direkte tsar
skattene. (Usakov 1971:55.) Generelt hevder Tanner (1929) om 
øst-samene at de gjennom klostrenes rettigheter havnet en slags 
mellomstilling mellom "kronens bønder" og klostrenes virkelig 
livegne bønder. 8 

Handelsruter: 
Langs elvene Dvina, Vycegda og Sukhona var det forbindelse fra 
områdene rundt Kvitsjøen til regionale knutepunkt i Nord-Russ
land, som Velikij Ust'ug og Vologda, og - takket være det 
nettverket av handelsveier som de russiske flodene dannet, videre 
forbindelse til Finskebukta og Baltikum; ved siden av landverts 
forbindelse til Sentral-Europa, med endestasjon i Leipzig. 

7 Trykt som vedlegg i Kharuzin 1890:409-462. 

8 Tanner 1929:364. 

118 



D Instituerte eksporthavner c·1aga hamnar·)/ 
kjøpsteder /byer 

0 Tettsteder, bl.a. •fiskevær• ~~ 
."11"•~•!:..ll..--w ~'-• ~". Tr.&.am..-.-11&.A,..,.&.;11 ..,. '""'" ~ ~ 

"V 

-" 
-" 
l.D 

\ ~ ca. 1550-1600. 

::r 0 
I-'· CD 
en rt 
rt 
0 11 
11 r:: 
I-'· en 
en en 
~I-'· 

en 
< ~ 
0 CD 
~ 
en ::r 
rt Il> 

::s r:: 0. 
rt CD ..... 
Il> en < en 

"< o. en 
CD rt 
rt CD s 
rt CD 
I-'· rt 
0. 
..... I-'· 
I-'· 

lQ Il> 
CD ::S 
11 ::s 
CD CD 

::s ::r 
Il> ::r 
::s Il> 
0. ..... 
CD < 
..... 'O 
en Il> 
I 11 
::r rt 
CD 
li Il> 
11 < 
CD 
0. I-' 
'S 01 so so 
CD I 

... rt 
Il> 

0 ..... 
<Q .... 

CD 
rt ... 

< 
Il> 
li 



_. 
N 
0 

Figur 5 . 2 . 

.}f/i'\;:· 05· o~ . . 

Sentrale ferdselsveier innenfor det "russiske handelssystemet" ved 1600-tallets 

begynnelse. 



Figur 5.3. 

•NOVGOROD\\ / 
MOSKVA 

\// 

Gamle og nye handelsruter innenfor det "russiske 
handelssystemet" ved 1600-tallets begynnelse. 
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"halvkoloniale imperiet" 9 til Novgorod-riket, som dominerte fra 
midten av 1300-tallet til slutten av 1400-tallet. Novgorods 
handelsimperium hadde strakt seg nordøstover til området ved (den 
nordlige) Dvina, Pecora, og nordre Ural. Gjennom kontrollen over 
Volgas øvre løp, hadde Novgorod kontakt med arabiske markeder. 
Gjennom medlemskapet i Hansa-forbundet hadde byen også god 
tilgang til vest-europeiske markeder. Imidlertid inntrådte det 
helt nye betingelser for handelsvirksomheten på 1500-tallet, 
gjennom: 

1) Den sterkt økte vest-europeiske trafikken på Kvitsjø
området og Ishavet nord for Russland og Sibir i det hele 
tatt, 

2) Storfyrstedømmet Moskvas innlemming av Novgorod i sitt 
rike, og erobring av Kazan'-khanatet, som hadde sittet med 
kontrollen over Volgas sørlige lØp, 

3) Den suksessive, men raske erobringen av Sibir, under 
ledelse av Moskva-storfyrstedømmet, som skaffet seg kontroll 
over såvel sørlige som nordlige handelsruter, og hvor 
pelshandelen spilte en hovedrolle som dynamisk faktor bak 
bevegelsen østover. 

4) Mot slutten av 1500-tallet kom i tillegg den svenske 
erobringen av eksporthavner og støttepunkter i Østersjø
området (fremst Narva 1581), som fra russisk synspunkt 
fortonet seg som en "baltisk barriere". 

I samvirke førte disse faktorene til en omlegging av handels
veiene og varestrømmene, og funksjonen til de gamle handels
sentra i regionen, slik som: 

Kholmogory ved den nordlige Dvina, hvis opprinnelse sannsyn
ligvis går tilbake til 1000-tallet. Her fant det fra begyn
nelsen av 1400-tallet sted årlige markeder med omsetning av 
pelsverk. 

Ust'ug (seinere med tilnavnet Velikij = Stor), ved elve
samløpet mellom Jug og Sukhona. På 1400-tallet foregikk det 
en aktiv handel med pelsverk, som ble kanalisert inn til 
byen fra områdene umiddelbart i øst, d.v.s. fra komi (komi
permjaker), mansi og nency. 10 

Vologda - grunnlagt på 1100-tallet. Utgjorde overgang mellom 
vannveien langs flodsystemet med Sukhona, og landeveis
rutene til Moskva og Novgorod. 

9 Fisher 1943:5ff. 

10 Fisher 1943:12. 
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Samtidig ble en rekke nye sentra anlagt, som følge av åpningen av 
Sibir for pelshandelen; både i selve Sibir og ved de russiske 
endepunktene for de nye handelsrutene. 

De vestlige delene av systemet kan i stor grad betraktes som et 
spenningsfelt, som utgjøres av et rektangel eller trapes, med 
hjørner definert av: 

- Kvitsjøen med byene ved Dvina-munningen (Kholmogory/
Arkhangelsk), i nord-vest; 

- Novgorod og Moskva i sør-vest; 

- Pe~ora-området, med Pustozersk, Ust'-Cil'ma og Ust'-Izma i 
Nord-øst; 

- Kama-flodens lØp, som utgjorde innfallsporten til den 
sørlige ruten til Sibir, i sør-øst. 

Så lenge det eldre mønstret stod ved lag, fungerte Dvina
munningen med Kholmogory som et oppsamlingsplass (stapel) for 
skinnvarer fra vidstrakte områder i nord. Dvina-munningen og de 
andre kystlandskapene rundt Kvitsjøen hadde tidlig forbindelse 
østover, til regionene ved Pecora og Ob-fjorden. Både russiske 
Kvitsjø-boere og komi-permjaker drev handel i regionen Obdor, 
regionen mellom Obs nedre lØp og Ural. 11 

I den nye situasjonen ble den mest sentrale aksen i dette 
rektanglet Moskva - Pecora, hvor ruten gikk over land til 
Vologda, og via elvene Vy~egda og Vym, og den sistnevntes 
bielver, til Ust'-Izma ved Pecora-elven. Ruten var farbar i 
månedene juni - august, og størstedelen av pelsverket fra Sibir 
ble transportert over denne ruten. 

I tillegg fantes det en sørlig rute fra Moskva til Sibir med to 
greiner: En som likeledes tok utganispunkt i den landverts 
forbindelsen til Vologda, og via Vycegda fortsatte via bielver 
til Kama; - en annen gikk via Volga-systemet til samløpet med 
Kama. 

Innholdet av den gamle aksen Dvina-munningen - Moskva ble dermed 
direkte omsnudd: Pelsvarestrømmen gikk nå nordover. Mesteparten 
av Russlands handel ved Vest-Europa gikk nå her. (Fisher 
1943:163.) I følge Torgovaja Kniga (1575 - 1610)12 gikk pelsverk
eksporten i første rekke til Det tysk-romerske riket, Holland, 
Frankrike, Spania, Portugal og Italia. - I vår sammenheng blir 
det dermed viktig å merke seg at funksjonen til Arkhangel'sk på 

11 Fisher 1943:19. 

1 2 Sakharov 1851. 
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1600-tallet var en kvalitativt annen enn Dvina-munningens 
tidligere. I tillegg er det interessant å merke seg at siste 
fjerdedel av 1500-tallet og det første tiår av 1600-tallet ser ut 
til å ha vært en viktig periode for pelshandel direkte fra 
Murmankysten. Etter 1613 synes likevel denne handelen å ha tapt 
mye av sin betydning.13 

Etterhvert stod også en rekke av klostrene i direkte handels
forbindelse med Vest-Europa. F.eks. hadde klostret i Pecenga 
jevnlig anløp av hollendere. 

Lengst mot nord og vest ble det "russiske" systemet representert 
av handelsmenn av karelsk avstamning. De varer som russerne/
karelerne kunne tilby var "russehuder" og barket lær, enkelte 
typer pelsverk, lin, vadmel, hamp, talg, voks, såpe og lev
netsmidler som brød, gryn og mel (selv om det siste knapt var så 
dominerende som i seinere tiders russiske handel/"pomorhandel".) 

Den geografiske utstrekningen av det russiske systemet: 

Faktiske enkeltopplysninger i regnskapsmaterialet og enkelte 
andre kilder om russiske(karelske) handelsmenns aktiviteter, kan 
gi en del holdepunkter for en geografisk avgrensning av deres 
virke-område. Strid mellom Ohcejohka-samene og russiske skatte
oppkrevere i 1526, utgjør en slik opplysning. Sakefallslister i 
fogde- og lensregnskapene kan også inneholde indikasjoner. 
Eksempelvis måtte en mann i Avjovarre ut med bot til den svenske 
øvrigheten i 1560, fordi han hadde solgt utvalgte reinskinn til 
russerne. 14 Endelig kan stedsnavn også gi indikasjoner om 
skatteoppkreving og dermed kanskje handel. Ved Karasjohka, mellom 
kirkestedet og Assebakti, ligger en ør, kalt Dansig-gargu. 
(Nesheim 1947.) Dette er et utvetydig minne om russiske skatte-

å VY oppkrevere, som p russisk nettopp benevnes "danscik" etter 
"dan'" =skatt. 

På et mer strukturelt plan kan en trekke frem det systemet for 
vurdering og taksering av jord og terrestrielle ressurser, som 
var fremherskende på Kola-halvøya og til dels i tilstøtende 
områder i eldre tid. Dette kan i første rekke tjene til en 

13 Fisher 1943: 186. - Dette har betydning for vurderingen 
av det vareutvalget det russiske systemet fremviser på "utbuds
siden" i havnene rundt Kvitsjøen (Arkhangel'sk). Etter de første 
tiårene på 1600-tallet må en rekke av de varene som registreres 
i kilder som belyser transaksjoner med vest-europeiske handels
menn i disse havnene, med høy grad av sannsynlighet sies å 
gjenspeile noe den suksessive russiske erobringen av Sibir, - og 
kanskje mindre representativt for hva det russiske handels
systemet hadde å "tilby" samene i vest. 

14 Fellman IV, s. 361-362, Smith 1938:24. 
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kartlegging av russisk skattleggings-praksis og hvor langt denne 
strakte seg geografisk, men det kan i seg selv også gi en 
(minimums-)pekepinn om hvor langt de "offisielle", russiske 
handelsinteressene strakte seg. I appendiks G. er det gjort rede 
for hvordan både jordbruks-eiendom til ikke-samiske innbyggere 
og de samiske siida-områdene på Kola-halvøya, var taksert til et 
visst antall "buer". Selv om begrepet i sin opprinnelse kan ha 
sprunget ut av en enhet for person-beskatning innenfor en jakt
og fangst-tilpasning, var dets innhold innenfor det russiske 
systemet blitt knyttet til terrestrielle ressurser av ulik art. 
De russiske jordebøkene fra 2. halvdel av 1500-tallet og 
begynnelsen av 1600-tallet er meget omhyggelige i sin oppregning 
av fiskevann, elver og vassdrag i beskrivelsen av hvilke "herlig
heter" samene "rådde over". (Jfr. det russiske verbet "vladet'".) 
- Av oversikten over takseringen av de ulike siidaene i tabell 
H.l. (appendiks H.) fremgår det at henholdsvis Porsanger ved 
kysten og Guovdageaidnu i innlandet er de vestligste samiske 
bosetnings-områder som var gjenstand for en slik taksering av 
skattegrunnlaget. På et visst tidspunkt synes altså områdene øst 
for denne linjen å være såpass fast integrert i den russiske 
skatteleggingen, at man fant grunnlag for en slik taksering. Til 
tider (1624) gikk imidlertid de russiske skatte-pretensjonene 
betydelig lenger, helt til Malangen. 15 Dette må også ha hatt en 
viss "overførings-effekt", slik at områdene østenfor denne linjen 
også fikk jevnligere besøk av russiske handelsmenn, og således 
var sterkere integrert i det russiske handelsapparatet, enn 
siidaene og regionene lenger vest. 

Dersom vi går nærmere inn på hvert enkelt "apparat", og forsøker 
å illustrere en del sentrale fjernhandelsruter, kan det illu
streres som på kartene, figur 5.4 - 5.7. Teknikken som her er 
benyttet, går ut på at jeg har valgt et sted - by/havn eller 
tett-sted - for å fokusere på hvilken funksjon det har hatt i 
fjernhandels-sammenheng. Varestrømmen er så studert med utsikts
punkt i det valgte stedet, samtidig som jeg har plottet de 
stedene hvor varene siste gang undergikk en handels-transaksjon 
før de passerte gjennom vedkommende sted. Altså det siste stedet 
hvor varene ble kjøpt, solgt eller byttet, før de passerte 
gjennom det stedet jeg har valgt ut som "sentrum". Denne 
teknikken gir altså utelukkende et kvalitativt bilde. Det har 
ikke foreligget tilstrekkelig kvantifiserbart materiale til at 
jeg har kunnet konstruere noe kvantitativt bilde, med symboler 
proporsjonale med omsetning e.l. - På figur 5.4 - 5.7 har jeg 
imidlertid forsøkt å differensiere mellom de ulike stedenes 
forhold til produksjons-områder på den ene siden, og til andre 
"omsetnings-sentra"/fjernhandelssentra på den andre. Relasjoner 
til produksjonsområder er nemlig gjengitt med stiplet linje, mens 
relasjoner til andre sentra med omsetnings-funksjoner i fjern-

15 Broch & Stang 1961:11-35. 
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handelen, er gjengitt med heltrukken linje. Steder/sentra med 
funksjoner innenfor ett og samme "nasjonale" fjernhandels-nett, 
er gjengitt med samme typer symboler. Avgrensningen av den 
svenske, respektive den russiske interesse-sfære er dessuten 
trukket opp med egen linje på figurene 5.4 og 5.5. - Ettersom en 
på russisk side hadde en dobbelt struktur, har jeg forsøkt å 
illustrere også klostrenes relasjoner, på figur 5.6. Det er 
imidlertid bare to av klostrene som er trukket frem til illu-
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strasjon her: Pecenga- og Solovetsk-klostret. 

5.1.1. Sammenstøt og samvirke mellom handelssystemene på Nord
kalotten: 

Oppkjøpsvirksomheten til handelsmennene fra de "nasjonale" syste
mene, og skatteinndrivingen fra nasjonalstatenes side, førte til 
konflikter av flere slag; mellom handelsmennene og skatte
oppkreverne seg i mellom, og i forhold til den samiske befolknin
gen. I 1526 kom det som nevnt til en konfrontasjon mellom 
Ohcejohka-samene og russiske handelsmenn/skatteoppkrevere. Dette 
hang også sammen med det samlede motsetningsforholdet mellom tsar 
Vasilij (III) Ivanovic og Gustav Vasa. 16 I siste halvdel av 
1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet hører vi at Tysfjord
samene flere ganver reiste seg til motstand mot den svenske 
skattleggingen. 1 - Trass i dette synes det også å ha hersket 
stor grad av samarbeid og felles, gjensidige handels-relasjoner. 
Selv om "birkarlene" primært opererte innenfor det "svenske" 
systemet, har de ikke desto mindre solgt atskillige kvanta 
pelsverk østover, direkte til de russiske oppkjøperne - uten å 
gå veien om de svenske eksport-havnene ved Bottenviken, slik de 
var pålagt av den svenske kronen. 18 

Langs kysten av Ishavet og Atlanteren fikk imidlertid konkurran
sen mellom handels-apparatene delvis en annen form. Drivkraften 
bak "birkarlenes" besøk i kystområdet synes å ha vært oppkjøp av 
pelsverk og fisk, i omtrent like stor utstrekning. Her kom frem
for alt kystsamene i fokus for rivaliseringen. 

5.2. Institusjoner i Nordkalotthandelen. 

5.2.1. Definisjon av "marked". 

Handelen på Nordkalotten i perioden faller to ulike analytiske 
kategorier, når det gjelder "form"- eller organisasjons-aspektet. 
Det synes fruktbart å skjelne mellom den "oppsøkende virksomhet" 
som ble drevet av representanter for de enkelte handelssystemene, 
så og si på "bilateral" basis. 

16 Fellman IV, s. 361-362. 

17 Handlingar rarande Skandinaviens Historia (HSH), 39. 
Delen, Stockholm 1858, s. 98 og 231-237. 

18 Fellman I, s. 455; Ovre Narrlands Historia I, s. 334ff.; 
Tegengren 1952:27; Armas Luuko, "Ryska k5pman", KLNM bd. 14, sp. 
518-521. 
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Ved innledningen til perioden var nettopp denne oppsøkende 
virksomheten som ble utfoldet av omreisende, profesjonelle 
kjøpmenn ett av de viktigste trekkene ved Nordkalott-handelen. 
Ved at kjøpmennene oppsøkte produsentgrupper som også var 
integrert andre "nasjonale" handels-systemer, hadde de dermed en 
formidlende funksjon mellom disse systemene. 

Analytisk synes det imidlertid fruktbart å skjelne mellom denne 
"tosidige" kontakten mellom representanter for ett system ad 
gangen og de samiske produsent-gruppene, og egentlige "markeder" 
som sådan. 

For definisjon av et "marked", vil jeg ta utgangspunkt i følgende 
grunnlag: 

"Et regelmessig tilbakevendende møte, på et bestemt sted og 
til bestemte tider, med det formål å bytte, eller drive kjøp 
og salg av ulike produkter." 

Men skal vi være i stand til å foreta en nøyere avgrensning, og 
være i stand til å skille ut akkurat de handelsmøtene, som det 
synes fruktbart å betrakte som markeder i denne perioden; vil jeg 
legge til to tilleggs-forutsetninger, hvorav minst en må være 
oppfylt for at vi skal kunne snakke om et "marked": Handelsmøtet 
må 

enten 
1) bli oppsøkt av andre produsentgrupper enn de som er 
permanent bosatt på vedkommende lokalitet, eller som har 
vedkommende lokalitet som et fast, sesongmessig oppholdssted 
innenfor en flyttesyklus. 

eller 
2) handelsmøtet må bli oppsøkt av mer enn ~n organisert 
gruppe profesjonelle handelsfolk. 

Den første forutsetningen vil bl.a. tjene til å skille eventuelle 
"markeder" ut fra ulike redistributive ordninger som kan være 
gjennomført innenfor enkelte samfunnsenheter, slik som de samiske 
siidaene. En slik samling av de ulike familiene/husholdene som 
skjer vinterstid, med bl.a. omfordeling av visse deler av produk
sjons-resultatet, vil i denne sammenheng ikke bli oppfattet som 
markeder, med mindre det også deltar andre produsentgrupper 
(eventuelt med avvikende økologisk tilpasning,) eller represen
tanter for flere, ulike kjøpmanns-grupperinger. Begge forutset
ningene sikter mot å ivareta et visst moment av "konkurranse", 
eller alternativer, som synes å være et fast begreps-kjennetegn 
ved "markeder", slik vi tradisjonelt oppfatter dem. Dermed vil 
f.eks. et fast etablert forhold mellom den lokale, stedegne 
befolkningen i en norsk fjord, og den fast bosatte, lokale 
handelsmannen, falle utenfor betraktningen her. - Det er imidler
tid grunn til å merke seg at den definisjonen som legges til 
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grunn her, ikke forutsetter noen godkjenning eller instituering 
"fra oven"; av statlige myndigheter, ved kongelig påbud e.l. 

5.2.2. Bilaterale handelskontakter og oppsøkende virksomhet. 

Både birkarler integrert i det "svenske" eller "botniske" 
systemet, og russere/kareler drev slik oppsøkende virksomhet 
overfor samene i Nordkalottens innland, og delvis også overfor 
kystsamene i enkelte regioner. 

I hovedsak leverte birkarlene en lang rekke "forsyningsvarer" til 
samene: Korn/mel, brød, smør, salt, hamp, lerret og andre 
tekstiler; vadmel, grovt linklede, forduk, nersk og engelsk 
klede. Dessuten kopperkjeler og diverse jern-gjenstander, som til 
dels inngikk som utrustning for jakt og fangst: Her forekom 
økser, hamre, kniver, fiskesøkker, revesakser, låser m.v. Disse 
varene gjenspeilte altså delvis datidens omfattende svenske ek
sport av jern. 19 I tillegg fraktet birkarlene også med seg sølv, 
som byttemiddel til selve omsetningen med samene. Russerne/kare
lerne kunne i stor utstrekning levere de samme varene, men hadde 
dessuten spesialiteter som "russehuder" og barket lær, lin, talg, 
voks og såpe. 20 

I begynnelsen foregikk handelen i Nordkalottens indre i alt 
vesentlig i "privat regi". Fra den svenske kronens side var det 
imidlertid en langsiktig målsetting å skaffe seg større og større 
kontroll over ressurs-tilgangen og -utnyttingen på Nordkalotten. 
Etter at birkarlenes avgifts-oppkreving på 1550-tallet ble slått 
direkte inn under den svenske kronen - som direkte skatt - fikk 
kronen også med større og større konsekvens drevet igjennom 
forkjøpsrett til skinn-varer. 21 De handelsmennene som drev for 
egen regning, kom dermed etterhvert i annen rekke som handels
partnere for samene. En stund fortsatt kunne imidlertid de 
russiske kjøpmennene utgjøre et reellt alternativ. Dette fører 
da også til vesentlige motsetninger gjennom hele 1500-tallet, -
både mellom russiske og svenske handelsmenn, og mellom russerne 
og den svenske kronen, som gang på gang forsøker å stenge 
russerne ute fra lappmarken, og forby deres handel; eventuelt 
bare tillate den i visse sammenhenger, som under midtsommer
markedet i Torneå. 22 - En fullstendig kontroll med den "private" 

19 Hoppe 1945:60; Steckzen 1964:344. 

20 Luuko, op.cit.; Tegengren 1952:27-28; Gustaf den f~rstas 
Registratur 1550, s. 57. 

21 steckzen 1964:352-356; Oden 1966: 307-311. 

22 Ovre Narrlands Historia I, s. 321; KLNM, bd. 12, sp. 
348-354, bd. 14, sp.518- 521. 
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svenske handelen og russernes handel ser det likevel ut til at 
den svenske kronen ikke oppnådde før på begynnelsen av 1600-
-tallet, med Karl 9's reformer og instituering av faste regulerte 
markeder i lappmarkene. 

5.2.3. Institusjonaliserte handelsmøter i perioden 1550 - 1600. 

Ved siden av denne "bilaterale", oppsøkende virksomheten, forekom 
det også i denne perioden handelsmøter som vi må kunne kalle 
"markeder". - Ut fra denne undersøkelsens problemstillinger og 
innfallsvinkel, vil vi primært være interessert i markeder som 
har hatt funksjoner for den samiske befolkning. - En lang rekke 
regelmessige handelsmøter, som for øvrig tilfredsstiller kravene 
i definisjon ovenfor, vil derfor bli holdt utenfor. Dette vil i 
første rekke gjelde en del markeder i kystregionene, dels langs 
Atlanterhavet og dels i Bottenvikens kystlandskaper: 

- f.eks. en del markeder lokalisert til de såkalte "laga 
hamnar" langs Bottenviken, hvorav mange fikk stadfestet 
by-privilegier på begynnelsen av 1600-tallet, 

- markeder på norsk side, som f.eks. Bjørnsmarkedet på Dønna 
på Helgeland, og markedet på Stokmarknes på Hadseløya i 
Vesterålen, som hadde betydelige funksjoner i varebyttet og 
integrasjonen av det økonomiske livet på norsk side, men som 
ikke synes å spilt noen særlig rolle i formidlingen mellom 
systemene.) 

Holder vi oss imidlertid til markedene med de nevnte funksjonene 
overfor den samiske befolkningen, og/eller formidlingen, kan vi 
skjelne mellom 4 hovedgrupper, etter en analyse av aktørene: 
(jfr. kart, figur 5.8.) 

I. Møter mellom flere, ulike produsentgrupper og flere grupper 
handelsmenn, som representerer ett handels-system: Denne typen 
markeder finner vi i tilknytning til de sørligere delene av de 
svenske "lappmarkene", og de foregår om vinteren eller i 
overgangen vår-vinter. Disse handelsmøtene synes å ha bestått i 
at nomadiserende innlandssamer fra flere siida'er møtte den 
svenske kronens fogder, samt kjøpmenn knyttet til det svenske 
systemet. Møtene fant i hovedsak sted på lokaliteter som 
utenfor/nedenfor det som seinere ble definert som "lappmarks"
grensen.2 3 På kartet, figur 5.8. er denne typen handelsmøter 
markert med rombe-formede symboler. - Møtene er altså kjenne
tegnet av den sammenkopling mellom skatte-innkreving og handels
virksomhet, som også er velkjent fra andre regioner og seinere 
tid. Produktene som samene avhendet synes i første rekke å ha 
bestått av pelsverk (villvare) samt reinskinn, ved siden av 

23 Bergling 1964:146-156, særskilt s. 152 (note 4). 
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innlandsfisk; og dessuten en del håndverksprodukter (dynevar, 
"lappesko"). 24 Varene som ble etterspurt av samene, omfattet i 
hovedsak den lange rekken av "forsyningsvarer" nevnt ovenfor. 
(s. 133.) - Selv om disse handelsmøtene hadde karakter av 
handelsmenn som representerte ett handelsapparat traff sammen med 
samiske produsenter, bidro ikke disse handelsmøtene til formid
lingen mellom handelsapparatene som sådan. 

II. Møter mellom ulike produsentgrupper, som kan ha både varie
rende økologisk tilpasning, og varierende primær handels-tilknyt
ning: Typisk er her møtet mellom kystsamer fra norsk side og 
innlandssamene, som såvidt har tatt til med flyttinger over 
fjellryggen. Disse markedene finner sted om sommeren og/eller om 
høsten, i fjordbunnene på norsk side, i området fra sør-Troms i 
nord og sørover i Nordland. (Før 1600 er Namdalen, Grunnfjorden i 
Tysfjord, og gården Hergotten i Ofoten nevnt som slike markeds
plasser, i tillegg til uspesifiserte lokaliseringer til Helge
lands-kysten og Senja len.) 25 

Ved disse handelsmøtene frembød innlandsssamene en del varer som 
kan tyde på en begynnende spesialisering i retning av reindrift: 
Reinskinn av ulike typer, mudder og bellinger. Første gang rein 
for slakt nevnes som handelsvare budt fram for salg, er tidlig på 
1600-tallet. Men stort sett bærer vareutbudet preg av at 
innlandssamenes næringsutøvelse er sammensatt, og at jakt og 
fangst fortsatt spiller stor rolle: Innlandsfisk, fjær og 
"benkedyner" inngår, ved siden av en del håndverksprodukter 
(dynevar, "findesko", "findehandsker"). 26 

På ett område driver innlandssamene en særskilt form for mellom
handel: De kjøper opp enkelte typer skinn fra kystsamene - særlig 
rev og oter - og selger dem videre til birkarlene på svensk side. 
Dette er pelsverk som kystregionen synes å ha hatt særskilt gode 
forutsetninger for å levere. Nettopp reve- og oter-skinn går 
svært ofte igjen som betalingsvarer i~eldste bevarte skatte
listene over kystsamer på norsk side. - Under sitt besøk i kyst
regionen solgte innlandssamene også varer som de hadde kjøpt inn 

24 Hoppe 1945:60. 

25 "Nommedals leens beskriffuelse", Historisk-topografiske 
skrifter om Norge og norske Landsdele forfattet i Norge i det 
15ae Aarhundrede. (Utg. av Gustav Storm), Christiania 1895, s. 
166; "Claus Urnes Erklæring", aug. 1599 - NRA, Danske kanselli, 
Skapsaker, Skap 15, pk. 1258 • 

26 Ibid.; - De tidligste vitnesbyrd om salg av reinslakt 
synes å stamme fra begynnelsen av 1600-tallet: "Hartvig Billes 
Erklæring" av 1609, Peder Claussøn Friis' Norges Beskrivelse av 
1613, er begge referert i Ovigstad & Wiklund Il, s. 286, 288. 
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fra birkarlene: Små kopperkjeler , økser, feller og små ljåer. 27 

Under oppholdet ved kysten etterspurte innlandssamene til eget 
forbruk en rekke av de samme varene som de kjøpte fra birkarlene 
på svensk side. I kildene nevnes særskilt mel, smør og salt, ved 
siden av tekstiler og sølv. Dette utgjør for det meste varer som 
må ha blitt levert gjennom "Nordlandshandelen", altså det som her 
er kalt det "dansk-norske" systemet. - Selve lokaliseringen av 
disse handelsmøtene kan gi utgangspunkt for refleksjoner: 

- Fjordbunnene faller snevert sett utenfor det bruksområdet 
som de nomadiserende innlandssamene utnyttet i samband med 
sin pastorale tilpasning. Sesong-oppholdsstedet som var 
betinget av beite-mulighetene for reinen, var oppe på 
halvøyene/"njarga'ene" som strekker seg ut mellom fjordene i 
nordland. A oppsøke fjordbunnen særskilt, måtte fortone seg 
som avstikker i forhold til dette. Det som eventuelt trakk 
der, var foruten muligheten for handel, fiske - i egne eller 
andres båter. - Dermed tilfredsstiller denne typen handels
møter det ene kravet som var stilt i definisjonen; i 
hvertfall for noen av partene måtte møtestedet ligge utenfor 
deres vanlige besetnings- eller sesongoppholds-område. 
- På den andre ligger to av de nevnte møtestedene -
Grunnfjorden og Hergotten - innenfor områder som hadde en 
særskilt funksjon innenfor kystsamenes flyttesyklus, som 
lokalisering for deres "sommerseter". - Innfjordområdet var 
derfor tjenlig som møteplass fra begge parters synspunkt. 
Ennå i andre halvdel av 1500-tallet kan vi også anta at 
kystsamene var relativt uforstyrret av norsk bosetnings
ekspansjon, når det gjaldt utnyttelsen av disse indre 
områdene. 

Til tross for at denne gruppen handelsmøter bare omfattet to 
produsent-grupper som aktører, spilte de således en klart for
midlende rolle, når det gjaldt forholdet mellom handels-appara
tene, gjennom det vare-utvalget som ble omsatt. I tillegg til 
denne formidlingen opplevde sør-Troms og Nordland en mer direkte 
formidling gjennom birkarlenes besøk om vinteren. Disse regionene 
langs norskekysten stod altså i kontakt med det "svenske" syste
met flere ganger om året: Ved birkarlenes besøk vinterstid, og 
innlandssamenes flyttinger sommer og høst. 

27 "Anteckning" til J6ns Nilssons rM.kenskaper f6r Pite 
lappmark 1565 (Qvigstad & Wiklund: Dokumenter II, s. 227); 
verdsetting av skinn som "Torn6 Lapper [plM.ge] k6pe vtaff the 
Nårske ••• " (i "Lappernes Clage Mååhl På Lappefåugtterne och 
Birckalan ••• 1559" - Fellman IV, s. 23), sammenholdt med svenske 
verdirelasjoner klarlagt i appendiks B; "Lappska fogdarnes 
relation af år 1614 angående bristen på skinnvarer i Lappmarken", 
Fellman I, s. 457; Rounala-samenes klagemål mot Nils Oravainen, -
Fellman IV, s. 55; jfr. dessuten Steckzen 1964:378. 
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III. Aktivitetene sommerstid i slike bytte- og omlastnings-sen
traler som Torneå og Kola. Disse havnene synes i hovedsak å ha 
tjent som møtesteder for profesjonelle handelsfolk med basis i 
ulike systemer. Mens det i Kola forekom et innslag av vest
europeiske handelsfolk om sommeren, var det også russisk del
takelse på midtsommermarkedet i Torneå. 

Midtsommers-markedet i Torneå er kjent fra tidlig 1500-tall28 , og 
stedet fremtrer allerede da som et tettsted med betydelige 
sentrumsfunksjoner, selv om formelle by-privilegier ikke ble 
tildelt før i 1621, - på samme tid som Luleå og Pite. 

I varestrømmen sørover Bottenviken fra Torneå, finner en nok et 
visst innslag av produkter fra de samiske bosetningsområdene i 
innlandet. Men gransker en varestrømmen slik den reflekteres i 
tollregnskaps-materialet29 , er det likevel tre andre trekk som 
først og fremst slår en i øynene: 

- For det første inntar fiskeprodukter av alle slag en 
dominerende stilling innenfor den samlede varestrømmen, 

- Hovedtyngden av denne fiske-eksporten utgjøres av fisk som 
er fanget eller produsert i kystlandskapene, eller det nære 
oppland. Andelen fiske-produkter som stammer fra Ishavs
eller Atlanter-kysten er relativt beskjeden, i sammen
likning. 

- Og av fisken fra Norr- og V~sterbotten, står dessuten 
laksen i en særstilling.30 

Dette fant også sted en betydelig omsetning med russerne, - i den 
utstrekning slik handel overhodet ble tillatt av svenske myndig
heter. Når det gjelder produkter fra samene i innlandet, gikk 
tydeligvis en stor del av dem som overhodet nådde eller passerte 
Torneå, i retning østover, til det russiske avtaker-apparatet. 

28 Olaus Magnus, loe. cit. 

29 Referert i utdrag hos Enequist 1937, Hoppe 1945, Friberg 
(KLNM, bd 12, sp. 348ff.), samt Friberg 1983:115-123 og 196-209, 
samt vedlegg E. 

30 Disse trekkene har gyldighet, hva enten vi studerer 
sammensetningen av varestrømmene rent kvantitativt, eller om går 
veien om en verdimessig beregning, med hvert vareslags relative 
verdi-andel. - Se kilder i forrige note, samt særskilt Friberg 
1983:199f. og 291f.; - dessuten egen drøfting i appendiks E., 
hvor den relative vare-sammensetningen av innførslen til 
Stockholm fra landskapene i nord er beregnet på grunnlag av 
oppgavene hos Hoppe 1945 og Friberg 1983. 
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Den såkalte "Ktlpmanns-penningen", 31 som var en avgift på handelen 
med russerne i Torneå, indikerer at vare-omsetningen østover til 
det russiske systemet i selve byen Torneå mot slutten av 
1550-årene var om lag 3 ganger så stor som den svenske kronens 
skatteinntekter av Torneå lappmark og kystsameområdene på strek
ningen Ofoten - Varanger. Men her må en ha in mente at de betyde
ligste strømmene av pelsverk østover etter alt å dømme gikk 
utenom byen Torneå, ved direkte handel i Nordkalottens indre. 
Bare ett parti pelsverk, som ble beslaglagt i 1556, 32 kan i verdi 
ha tilsvart 1800 lispund hamp, - noe som ville ha tilsvart 5-6 
ganger så mye som den svenske kronens skatteinntekter av samene i 
Terne lappmark og kyststrekningen Ofoten - Varanger. 

Av varer som ble importert til Nordbotten sørfra kan i første 
rekke nevnes: korn og mel blant levnetsmidlene, kleder, vadmel, 
hamp og lin. Dessuten jern. Fra det russiske systemet ble det 
over Torneå formidlet hamp og vadmel, lin, talg, voks, såpe, 
huder og barket lær. 33 

Torneå fremstår altså som et betydelig transitt-sted - en 
omsetningssentral/byttesentral, - både betraktet innenfor det 
svenske systemet, og i relasjon til den russiske handelen. 
Forskjellige kategorier produsenter, som fiskere fra kyst
landskapet, og produsenter av jordbruksvarer fra bondebygdene, 
søkte også til markedet i byen midtsommers, men for den totale 
aktiviteten må likevel transitt-funksjonen ha vært strukture
rende, dominert som den var av ressurs-sterke kjøpmenn med basis 
i ulike "nasjonale" systemer. Virksomheten i Torneå må dermed i 
stor grad ha bidratt til formidling mellom det svenske og 
russiske systemet. 

Like så utpreget synes omlastnings-funksjonen å ha vært i Kola, 
hvor det etter beretninger fra 1580-årene ble avholdt et marked 
på Petersmesse, 29. juni. 34 Hovedrelasjonene synes her å ha vært 
mellom russiske handelsmenn - både de med basis i selve Kola, og 
besøkende fra byene ved Dvina-munningen (Arkhangelsk og Khol
mogory) og fra andre steder rundt Kvitsjøen (Surna og Kem) - og 
med tilreisende handelsmenn, særskilt fra England og Holland. 

I Kola ble de varene lagret, som russiske kjøpmenn kjøpte opp ved 
sine handelsferder blant de samiske produsentene utover hele 

31 5vre Narrlands Historia I, s. 265-266, 334. 

32 Referert bl.a. hos Tegengren 1952:26-27. 

33 A. Luukko, KLNM bd. 14, sp. 518-521; Tegengren 1952:27-
28; Jfr. ellers Gustaf den ftlrstas Registratur 1550, s. 57. 

34 G. Fletcher, The Ambassage of M.G.F., sent from her 
Maiestie to Theodor the Emperor of Russia Anno 1588, Hakluyt III, 
1969:404. 
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Kola-halvøya, og i innlandet i Kemi og Terne- lappmarker, samt 
ved besøk på Varangermarkedet. Produsentene synes i liten grad 
selv å ha oppsøkt markedene i Kola, utover de fiskere eller 
bønder som bodde i byen eller i dens umiddelbare nærhet. Hoved
funksjonen til byen, og markedet, i varebyttet synes derfor 
helst å ha vært å tjene som en oppsamlings- og omsetnings-sentral 
for russiske og vest-europeiske handelsmenn. Kola kan dermed 
alene ha fylt langt på vei den samme funksjonen som Torneå og 
Stockholm tilsammen gjorde innenfor det svenske systemet. Mens 
det som kjent skulle herske såkalt "botnisk handelstvang", - det 
vil si at ingen utlendinger skulle få seile på havnene i Botten
viken, men tvert om måtte søke til Stockholm, som på denne måten 
skulle fungere som eksporthavn ovenfor utlandet; - så tillot 
russerne utlendinger, som engelskmenn og hollendere, å skaffe seg 
fotfeste både i byen Kola, ved at de fikk bygge gårder der, og 
ved klostret Pecenga. 

Handelsmøtet som fant sted i Kola kan derfor antakeligvis i enda 
sterkere grad enn midtsommers-markedet i Torneå, karakteriseres 
som et møte mellom profesjonelle handelsmenn fra ulike systemer. 
Begge byer hadde betydelige formidlingsfunksjoner mellom flere 
ulike "nasjonale" handelsapparater, men for Kalas vedkommende 
later formidlingen til å ha gått direkte til vesteuropeiske 
handelssystemer, og i mindre grad til det dansknorske og det 
svenske systemet. 

IV. Møter mellom flere ulike produsent-grupper - med varierende 
økologisk og handelsmessig tilpasning - og flere ulike grupper 
profesjonelle handelsmenn, meed basis i ulike apparater. En rekke 
forskjelligartede grupper/aktører er altså involvert. I denne 
gruppen finner vi Varanger-markedet ved juletider, samt markedene 
som foregikk sommerstid i Aiddegoppe/Vajdaguba/Kjørvåg på Fisker
halvøya/Rybacij Poluostrov, og på Kildin-øya. 

Til Varanger-markedet, som ble avholdt mellom en og fire/fem uker 
etter jul, 35 ser det ut til at det har søkt kystsamer fra Lakse-

35 I et brev som Hans Eriksson (sannsynligvis fogd på 
Vardøhus?) skrev til den daværende lensinnehaver, erkebiskop Olav 
Engelbrektsson i 1530 (Dipl. Narv. VIII, Chra. 1874, nr. 623 - 6. 
mars 1530) fortalte han at han dro "aff sletthet" dagen etter 8. 
dag jul, med et større følge, for å "bynde dagh met Rysserne" 
("bynde dagh" = forhandle, inngå eller stadfeste avtale). - Dette 
ble det imidlertid ikke noe av, fordi begge de russiske skatte
oppkreverne var reist til storfyrsten, og det var brutt ut ufred 
mellom de kristne og hedenske karelerne. De kvenene ("Hwener") 
som pleide å komme der, var imidlertid til stede med 300 rein 
(!),og Hans Eriksson "bandt dag" med dem, slik sedvanen var. -
Det er ikke urimelig å sette det anseelige antallet rein som 
"kvenene"/birkarlene møtte med ved denne anledning, i samband 
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fjord og Tana, - ved siden av selvfølgelig Varanger, og muligens 
Porsanger. 36 I kilder fra slutten av 1600-tallet opplyses det 
videre at befolkningen fra fiskeværene Vardø, Kiberg og Vadsø 
også har søkt markedet, 37 og det er vel grunn til å anta at de 
har gjort det tidligere og. Det samme gjelder kystsamene fra 
Nj~vdam (Neiden) og B~hceveaj (Pasvik). - (Forøvrig opplyser 
flere av kildene fra 2. halvdel av 1600-tallet at Njavdam-samene 
sto i forbindelse med den dansk-norske handelen i Vadsø, mens 
Bahceveaj- og Beahcam-samene sto i forbindelse med handelen på 
Vardø/Kiberg. 

På oppkjøper-siden ble Varanger-markedet oppsøkt av birkarler, 
russiske og karelske kjøpmenn, samt representanter for den dansk
norske handelen. Sentrale varer som birkarlene bringer med seg 
over til kystområdet, er også her levnetsmidler som kornvarer 
(mel) og smør, nødvendig utrustning for fiske og fangst (eks.: 
hamp), enkelte typer tekstiler, og en lang rekke jernvarer. 
Dessuten nevnes brennevin. Av varene de tok i bytte, synes 
kjøpmennene tilknyttet det svenske systemet å ha vært omtrent 
like interessert i fisk som i pelsverk. Den svenske kronen synes 
for sin del å ha vært mest interessert i pelsverk, når det gjaldt 
skatteinnkrevingen. Russerne var spesielt interessert i enkelte 
typer pelsverk fra området, og synes ellers å ha kommet med det 
samme vare-tilbudet som i Torneå. 

" Markedene på Fisker-halvøya (Aiddegoppe/Kjørvåg) og på Kildinøya 
er for det første kjennetegnet av at de besøkes av de siidaene 
som har områdene innenfor sin flyttesyklus, og som flytter utover 
mot kysten om sommeren, både for å fiske og ta del i handels
byttet, mens også for å la reinen gresse på beitene ute ved 
kysten. Kjørvåg/Kegor-markedet er belyst i flere beretninger fra 

med handelsfunksjoner. Siden det også skulle ha møtt russiske 
skattoppkrevere, kan det se ut som om vi her står overfor det 
foreløpig eldste belegget for det handelsmøtet som seinere kalles 
"Varanger-markedet". - Reiseruten for de to russiske skatte
oppkreverne er forøvrig kjent fra storfyrst Vasilij (III) 
Ivanovic's instruks av 1517, som er gjengitt bl.a. i Lilien
skiolds "Speculum Boreale" II, s. 185-189, i Major Peter 
Schnitlers grenseeksaminasjons-protokoller 1742-45 (utgitt av 
Kjeldeskriftfondet, vol. III, Oslo 1985), pag. 329-332; samt i 
Aikio 198 •• 

36 Se analysen av handelsintegrasjonen til ulike kystsamiske 
regioner i kapittel 7 nedenfor. - Jfr. ellers "Knags matrikkel 
1694 og Joerde-boeg og Mandtal ofuer Nordmend og Finner udj Ost 
og West Findmarchen ••. ", Nordnorske Samlinger I, Oslo 1932, s. 22 
og 34. 

3 7 Ibid. 
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midten og slutten av 1500-tallet.38 Det var samene i Pecenga
siidaen som søkte til dette markedet, som ledd i sin flytte
syklus. 

Dernest ble markedet oppsøkt av russiske fangstfolk og fiskere 
som hadde sesong-opphold i området. Fra noe seinere tid hadde en 
å gjøre med to grupper av tilreisende sesongbefolkning i 
værene/tettstedene på Murrnankysten. Flertallet - de såkalte 
"vårfolkene" - korn i slutten av februar eller begynnelsen av 
mars, langs landeveien over Kern, Kandalaksa og Kola. En mindre 
del - "sommerfolkene" - dro langs kysten med sine egne fartøy til 
det været de skulle ro fiske fra. Ved midten av 1800-tallet skal 
det hvert år ha søkt om lag 1500 fiskere fra landskapene rundt 
Kvitsjøen til ca. 20 fangststasjoner og fiskevær på Murrnan
kysten.39 (Jfr. dessuten oppregning i Alaj Mihkalkovs jordebok, 
bilag til Kharuzin 1890.) - Også tidligere synes fiskeriene i 
farvannene rundt Kola-halvøya å ha hatt betydelige dimensjoner, 
med stort innslag av tilreisende fiskere. På slutten av 1500-
tallet opplyses det således at det foregår store sesong-fiskerier 
utenfor Ponoj, med stor deltakelse av tilreisende fiskere fra 
Norge og andre land rundt Nordsjøen. I 1580 skal det i følge 
oppgavene ha deltatt 742 båter, med 4 mann i hver båt. Tsaren 
skal ha krevd inn toll av hele virksornheten. 40 

Endelig blir markedet besøkt av en lang rekke profesjonelle 
handelsfolk; både fra Vest-Europa (engelskmenn og hollendere), 
fra det dansk-norske systemet, og av russere og kareler fra det 
"russiske" systemet. Til Kjørvåg-markedet på sendte forøvrig også 
befalingsmannen på Vardøhus sine representanter, bl.a. for å 
proviantere laks til bruk for garnisonen ved festningen. 
Befalingsmannen hadde uttrykkelig fått monopol på denne handelen 
gjennom lensbrev i 1571, 41 og gjennom 1590-årene har lensregn
skapene for Vardøhus regelmessige opplysninger om partier med 
laks som er kjøpt inn fra russerne i Kjørvåg som forsyninger til 
staben på Vardøhus. 42 

38 Bl.a. av Fletcher 1588, Hakluyt III, 1969, s. 404; og av 
Stephan Burrough 1557, sistnevnte i Hakluyt Il, side 363ff. 

39 Geografija Murrnanskoj Oblasti, Murmansk 1975, i svensk 
oversettelse, ved Elis Pålsson: Murmanskdistriktets geografi, 
Lunds Universitets Geografiska Institution 1976, s. 63. 

40 Handlingar rBrande Skandinaviens Historia (HSH), 39. 
Delen, Stockholm 1858, s. 

41 Forleningsbrev til Mads Skeel, 25.10.1571, - NRR I, s. 
698-699. 

42 F.eks. NRA, RK Lensrekneskap, Vardøhus len, pk. 1, 
regnskap 1593/94, 1595/96 og 1596/97. 
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De tilreisende handelsmennene gjennomførte handelstransaksjoner 
med produsentene på den ene siden; dvs. samene og ikke-samiske 
fangstfolk på sesong-opphold. Og på den andre siden stod de i 
forbindelse med russiske og karelske kjøpmenn. 43 De kjøpte opp 
tørrfisk (tørket torsk), lodde, kveite og tran - i tillegg til 
pelsverk. En kilde fra 1624 viser at representanter for det 
dansk-norske systemet ennå på dette tidspunktet var relativt 
ensidig interessert i fiskeprodukter, og bare i mindre grad 
etterspurte pelsverk. 44 - Det er likevel mulig at pelsverk
omsetningen i større grad var henlagt til Kola, og at markedene i 
Kjørvåg/Kegor og Kildin var mer konsentert om de råvarene som det 
var umiddelbar tilgang til der. 

I bytte ga oppkjøperne forsyningsvarer av samme typer som de vi 
har hørt om fra andre områder. Men om engelskmennene opplyses det 
særskilt at de leverte kleder, og det finnes en øyenvitne
skildring om hvordan samene byttet til seg en rekke forarbeidede 
sølvgjenstander fra hollandske kjøpmenn, mot tørrfisk. Det dreide 
seg om sølvfat, sølvtallerkener, gullringer, ornamenter av gull 
og sølv til belter og søljer. 45 

Markedet på Kildin synes å foregått på tilsvarende måte, med 
samme aktør-grupper. Her var det altså samene Gielda- (Kildin
eller Munomassk-) siidaen, som deltok, i tilslutning til sin 
flyttesyklus. 

Alle de tre markedene i denne kategorien var altså kjennetegnet 
av at flere grupper profesjonelle handelsmenn sto i kontakt med 
hverandre, og med flere ulike grupper produsenter. På grunn av 
denne mangesidige aktiviteten på flere nivåer, hadde disse 
markedene betydelige formidlings-funksjoner mellom flere 
handels-systemer, ikke bare de som grenset opp til Nordkalotten. 

5.3. Kartlegging av varestrømmene. 

Siktemålet med dette avsnittet er å foreta en konkret kartlegging 
av det samspillet som foregår mellom de skilte regioner og 
"elementer" (de profesjonelle handelsinteressene, med basis i de 
"nasjonale" handelsapparatene,) som inngår i det totale systemet 
på Nordkalotten. Metoden går ut på å foreta en visuell kart
legging av innholdet i varebyttet region for region, med 
utgangspunkt i de hovedtrekk som er avdekket i det foregående. 
Dette innebærer en konkret gjennomføring av det "programmet"/den 

43 Fletcher 1588, Hakluyt III, 1969, s. 404. 

44 "Fortegnelse over danske krigsfolks ran fra innbyggere i 
Kola-området 1624", gjengitt i Broch og Stang 1961:38-70. 

45 Stephan Burrough 1557, trykt i Hakluyt II, side 363ff. 
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fremgangsmåten som ble skissert i kapittel 3, særskilt stykke 
3.2.5. og figur 3.1. (side 66 - 71.) 

Ved kartleggingen av handelsforbindelsene har jeg i første rekke 
lagt til grunn kilder som direkte og positivt belyser konkret 
varebytte/omsetning, med direkte henvisning til den aktuelle 
region. - Dette dreier seg i første rekke om en del verbale, 
berettende kilder. I det vesentlige dekker disse siste halvdel av 
1500-tallet, men jeg har også inkludert enkelte kilder fra 1. 
halvdel av 1600-tallet, men med en absolutt fremre grense ved 
1650. 

I tillegg har jeg også integrert det kvantitative materialet fra 
de svenske fogderegnskapene. Dette gjelder også trekk som belyser 
handelsrelasjonene, men som kun kommer indirekte eller "negativt" 
fram i skattelistene, og som eventuelt bare lar seg dokumentere 
gjennom en kombinert utnytting av strukturtrekk i regnskaps
materialet og konkrete enkeltopplysninger i de berettende kilder. 

I kapittel 6 vil det bli gjennomført noen slike analyser, som 
belyser hvordan indirekte lesing av det kvantitative materialet 
kan komplettere det bildet av innholdet i varebyttet som en 
ellers får av de rent berettende kildene. - Vi vil her foregripe 
noe av denne drøftingen, og har inkorporert resultatene av 
analysen i kapittel 6 i de følgende oversiktsfigurene. 

Tilsammen gir dette et relativt omfattende bilde for de fleste 
regioner og handelsforbindelser. - Imidlertid er det en relasjon 
hvor de kildene vi kan trekke inn på grunnlag av disse kriteriene 
er lite fyldestgjørende, - og det gjelder det konkrete innholdet 
av det varebyttet som i Øst-Finnmark fant sted med kjøpmennene 
innenfor det russiske systemet. Den eldste berettende kilder på 
norsk side, som belyser denne siden av handelssamkvemmet på en 
relativt utførlig måte, er amtmann Lilienskiolds "Speculum 
Boreale". (Nordnorske Samlinger 1943:316ff.) Her gis det en 
uttømmende skildring av sentrale varer i varebyttet, og vesent
lige pris-forskjeller mellom det russiske og det dansk-norske 
systemet. 

Det synes imidlertid tvilsomt å prøve å utnytte en såpass sein 
kilde retrospektivt, til å belyse handelsforhold inntil 100 år 
bakover. I løpet av dette tidsrommet fant det sted såpass mange 
endringer - både generelt m.h.t. institusjoner og handelsruter i 
Nordkalott-handelen - og ikke minst m.h.t. måten det russiske 
handelssystemet fungerte på, at en ikke kan gå ut fra at 
Lilienskiolds beretning uten videre har gyldighet så langt 
bakover. 

I stedet for å gi meg inn på en nærmere kildekritisk vurdering av 
hva som eventuelt kunne trekkes bakover fra denne beretningen, 
har jeg søkt å legge til en alternativ metode. Den går også ut på 
å foreta analogi-slutninger i en viss forstand; men på basis av 
kildemateriale som er nærmere i tid, men noe fjernere i geogra-
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fisk nedslagsfelt. - Her gjør det seg imidlertid gjeldende to 
viktige forhold, når det gjelder å vurdere utsagnskraften og 
relevansen i forhold til våre problemstillinger: 

a) Den regionen som kilden refererer til, kan ha en ganske 
annen næringsmessig (subsistensmessig) karakter - både fra 
samisk og ikke-samisk side, enn de regioner vi primært er 
ute etter å belyse. 

b) Kildene kan i større grad reflektere de eksterne 
relasjonene til det russiske handelsapparatet generelt, -
f.eks. når det gjelder hopehavet med vest-europeiske 
handelsfolk - enn akkurat utvekslinga-forholdet med samene, 
som primært står i fokus for oss. Eventuelt kan det være 
relasjonene til andre grupper av primære produsenter som i 
første rekke belyses. (F.eks. andre finsk-ugriske ur
befolkninger, i Sibir.) 

Det må derfor foretas en kvalitativ, reell vurdering av opplys
ningene, dels ut fra 1) det vi kjenner til at samiske sosiale 
relasjoner og subsistensmessige aktiviteter i perioden, og 2) ut 
fra det vi generelt kjenner til av produksjon og produksjonsmåter 
som generelt var integrert i det russiske systemet, og som i 
stadig stigende grad ble integrert i dette systemet gjennom 1600-
tallet. (Erobringen av Sibir.) 

En vurdering av eksporten fra Kvitsjø-området generelt, og 
særskilt fra Arkhangel'sk, etter at byen ble grunnlagt i 1584, 
kan tjene som eksempel: Mot midten av 1600-tallet og utover i 
andre halvdel av århundret må den pelsverk-eksporten som 
registreres i kilder som belyser transaksjoner med vest-euro
peiske handelsmenn, med stor grad av sannsynlighet sies å 
gjenspeile den suksessive russiske erobringen av Sibir. Dermed 
sier disse kildene langt mer om hopehavet mellom de russiske 
stats- og handelsinteressene og urbefolkningene østenom Ural, enn 
de sier om hvilket "tilbud" det russiske systemet utgjorde i 
forhold til samene i vest. 

Utsagnskraften til de enkelte kilder må etter dette vurderes 
skjønnsmessig, i forhold til den øvrige kunnskap vi sitter inne 
med, om utviklingen av og tendenser innenfor det russiske 
handelssystemet. - Utover dette vil jeg også karakterisere 
opplysningene som relativt sikre, dersom de forekommer i minst to 
uavhengige kilder. Opplysninger som bare forekommer i en kilde, 
vil jeg derimot regne som usikre, og de vil i figurene 5.5 og 5.7 
nedenfor bli oppført i hake-parenteser. - De kildene hvis 
opplysninger det er aktuelt å vurdere på denne måten, er 
merket med*> i nedenstående oversikt. 
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Varer levert til det 
da.-no. handelsapparatet: 

Tørrfisk (Tran) .... 
Laks (?) 

Pelsvarer (økende int. 

etterhvert!) 
~====-===== === 

Varer tilført gjennom det 

da.-no. handelsapparatet: 

Mel, malt, brød 

Gryn, bønner,erter 

Smør 

Salt 

Tekstiler 

Krutt og bly 

Fiskeredskap (angler og 

snøre). 

Hamp 

Tjære 

Jernfang 

Kopper 

Sølv 

Penger (til dekning av 

skatt og avgifter). 

Øl, mjød, brennevin,tobakk 

Fig~ 5.9. 

... 
... 

Varestrømmene til og fra 

kystsamisk region i sør-Trom.s .. 
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Varer levert til det 

da.-no.handelsapparatet: 

Tørrfisk, Tran 

Laks 

Pelsverk (økende int. 

etterhvert!) 
~=~~=~==~=~~==~= 

!Varer kun tilført gjennom 

da. -no. handel: 

Mel, malt , brød 

Gryn, bønner, erter 

Salt 

Tekstiler 

Fiskeredskap (snøre) 

Tjære 

Øl, mjød, tobakk 

Varer som for størstedelen 

tilføres gjennom da.-no. 

handel, men også gjennom 

den svenske handelen: 

Sølv 

Penger (til dekning av skatt) 

Varer som tilføres både 

gjennom den da.-no. og sv. handel: 

Smør 

Hamp 

Brennevin 

Fig. 5.10. 

Kyst-samisk region 

( Malangen - Alta ) 
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Pelsverk (i første rekke: 

Rødrev,Korsrev,Oter, 

Brandrev, Svartrev, Mår). 

Tørrfisk ("Bernfisk" og rokker -

særskilt i visse perioder: 

1550-årene og etter 1602). 

=========~===== ..... 
Varer som tilføres både 

gjennom den sv. o da.-no. handel: 

Smør 

.Jl.amp 
Brennevin 

Varer som for størstedelen 

tilføres gjennom den da.-no. 

handel, men også i en viss 

utstrekning gjennom den 

sv.handel: 

Jernfang 

Sølv 

Penger 

Varestrømmene til og fra kystsamisk region i 

Nord-Troms og Vest-Finnmark (Altafjord). 
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Pelsverk (Særskilt reve-, oter- og 
!hare-Jskinn, ved siden av 
gråverk, mår og reinskinn.> 

Kopper, tinn. 

Varer kun tilført gJennom den 
russiske handel: 

_JLin J 
_J Bygg , rugl 
"1 Byggmel .-rugmel J 

_!Gryn! 
Liner, fiskesn0rer 

_Linekroker. snørekroker, sekker 

Varer tilført g)ennom både den 
russiske og den svenske handel: 

"Lær, huder 
Enkelte typer Jernfang 

<ekser, bor, kniver, sager, 
hevler. l 

Varer tilført g)ennom alle 3 
handelsapparater: 

_salt 
Hamp ---
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Varer som leveres både 

til det svenske og det 

da.-no. handelsapparatet: 

Enkelte typer pelsvarer 

(økende interesse 

etterhvert, - særlig for 

bever?) 

Hansker 

Varer som leveres både 

til det da.-no. handels -

apparatet: 

Dun/fjær 

Benkedyner/bolstervar 

Slakterein 

Kopper 

Varer som leveres både 

til det da.-no. og det 

svenske handelsapparatet 

samt kyst-samiske regioner 

Bellinger 

Kommager/ (skaller?) 

Varer som tilføres både 

gjennom den da.-no. og 

svenske handel: 

Mel 

Flesk 

Enkelte typer tekstiler: 

(Lerret, Nersk, "Lenisth") 

Enkelte typer jernfang: 

(Økser) 

Kopper 

Sølv 

Fig. 5.12. 
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Ume og Ångermanland Lappmark. 
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Varer som leveres utelukkende 

til det svenske 

handelsapparatet: 

En rekke typer pelsvarer 

(spesifikasjon i 

tabell ••• ,s •••• ) 

Gjedder 

Laks 

Mudder 

Varer som leveres både 

til det svenske og det 

da.-no.handelsapparatet: 

Enkelte typer pelsvarer 

(økende interesse fra da.-no. 

side etterhvert!) 

Hansker 

Varer som leveres både 

til det da. no eg det 

svenske handelsapparatet 

samt kyst-samiske regioner 

Bellinger 

Kommager/(skaller?) 

Varer kun tilført gjennom 

den svenske handel: 

Smør 

Ost 

Hamp 

Enkelte typer tekstiler 

(vadmel) 

Penger 

Kopper 

Varer som tilføres gjennom 

både den svenske o~ den 

da. -no. handel: 

Mel 

Flesk 

Enkelte typer tekstiler 

(Lerret,Nersk,"Lenisth") 

Enkelte typer jernfang 

(Økser) 

Kopper (77) 

Sølv 

Varestrømmene til og fra innlandssamisk region 

(Urne, Angermanland, Pite, Lule, samt deler av Terne lm. 
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varer kun levert til det svenske 
handelsapparatet: 

Rein <Okser, simler, ett-års-gamle 
og to-års-gamle kalver.> 

~Hansker 
-=Bellinger 
~Komager 

.:;;Mudder 

Varer levert både til det svenske 
og russiske systemet: 

Pelsvarer 
-=Reinskinn 
=Tørkede g)edder 

Varer kun tilført g)ennom den 
svenske handel : 

Enkelte typer tekstiler: 
<Blått pakklaken, engelsk, 
lerret, saltvelsk.l 
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handels-apparatet: 
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Enkelte typer )ernfang 
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CBygg, rugl 
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Varer kun levert til det 

svenske handelsapparatet: 

Rein (Okser,simler,ett-års

~amle og to-års-gamle kalver). 

Reinsl<inn 

li'ansker 

~llinger 

~DDDager/skaller 

Varer levert både til det 

svenske og russiske handelsapparatet: 

Pelsvarer (skinn av rødrev,korsrev, 
bever,mår,jerv, bjørn, ulv og 

gråverk) 

-Tørkede gjedder og 

annen ferskvannsfisk 

Varer kun tilført gjennom 

det svenske handelsapparatet: 

Enkelte typer tekstiler 

(Blått pakklaken, Engelsk, 

Saltvelsk, ullvanter) 

Kopper (kjeler) 

Sølv 

Penger 

Enkelte typer jernfang. 

(Spiker, kniver, økser). 

Varer tilført gjennom både 

det svenske og det russiske 

handelsapparatet: 

Hamp 

Enkelte typer tekstiler 

(lerret, vadmel) 

Hel, (korn, brød) 

-

Innlandssamisk region 

(integrert i det russiske 

og det svenske handels

apparatet.) 

Bealdoj&vri, Suennjel, 

Suobbat, Giema-siida, 

Guollej&vri, Kitka og 

M&sealgi siidaer. 
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Varer levert til det 

russiske handelsapparatet: 

Gammel kopper/kopperpenninger 

Varer levert både til det 

svenske og russiske 

handelsapparatet: 

Pelsvarer (Rev,oter, 

hare, hermelin). 

Tørket ferskvannsfisk 

Varer kun tilført gjennom 

det russiske handels

apparatet: 

Enkelte typer tekstiler 

i:Blågarnsvev") 

Tulg 

L;,, 

Ll.n 

Varer tilført gjennom 

både det russiske og det 

svenske handelsapparatet: 

Hamp 

ifu'kelte typer tekstiler 

J.!.erret, vadmel) 

Hel 



Kilder til bildet av varestrømmene i figur 5.9 - 5.14. 

Fig. 5.9 - 5.10: Vedrørende "kyst-samiske regioner" på strek
ningene Kvæfjord/Grovfjord/Gratangen - Malangen, samt Malangen -
Altafjord/ Porsanger. 

Svenske fogderegnskaper 1552-1614, SRA, Kammararkivet, Land
skapshandlingar, Norrland, Vasterbotten; og Norrlands Lappmarker, 
mikrofilmrullene CD 2058 - CD 2092. Særskilt regnskapenes 
oppgaver over kronens skinnoppkjøp ved kysten og i innlandet 
1552-1596, samt byttemidlene. Jfr. tabell D.3. - D.8. i appendiks 
D., som belyser det svenske handelssystemets etterspørsels- og 
tilbudsprofil. 

Vurdering av hva "Torn() Lapper" pleide å betale i svensk skatt, 
og for ulike vareslag ved kjøp henholdsvis "aff Birkalan" og 
"Vtaff the Nårske", Utdrag ur Handlingar r5rande lappmarcken 
1559, Fellman IV, s. 21 ff. 

Uttalelse fra befalingsmannen på Vardøhus, bilag til brev av 13/7 
- 1594 fra Christian IV til Sigismund, trykt i Nya Handlingar 
r5r. Skandinaviens Historia, 29. Delen, Stockholm 1858, s. 126. 

Rounala-samenes klagemål mot Niels Oravainen av 9/3-1595, Fellman 
IV, s. 55. 

Betankande angående granser och rågångar 1603(?), Fellman IV, s. 
99 ff. Jfr. Qvigstad & Wicklund, Dok. II, s. 234: " ••• en 
skrifvelse från något af 1600-talets f5rsta år, i hvilken en 
fogde i Norrbotten anf5r ••• ". 

Tingsvitne om takster anno 1604, gjengitt i Lillienskiold: 
Speculum Boreale, "Om Negocien", Nordnorske samlinger IV, s. 279. 

Lappska fogdarnes relation af år 1614 angående bristen på 
skinnvarer i Lappmarken, Fellman I, s. 457 ff. 

Forbud for såvel borgere som bønder mot å kjøpe dun av samene, 
såfremt ikke kngl. tillatelse er gitt, 1631 Finnmark, Justis
protokoller, 2, fol. 101 b. 

Kilder til bildet av varestrømmene i figur 5.11. 

Vedrørende "kyst-samisk region" på strekningen Porsanger -
Bahceveaj. - I tillegg til de kilder som er oppgitt for figurene 
5.9 - 5.10 kommer: 

Tabeller over verdirelasjoner som belyser det russiske handels
systemets etterspørsels-profil i appendiks H. 

Brev fra Hans Eriksson (fogd på Vardøhus?) til erkebiskop Olav 
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Engelbrektsson av 6/3-1530, DN VIII, 623. 

* Brev fra Gustav Vasa, datert Gripsholm 15. april 1544, 
stilet til "Henrich Simenson och Niels Wilkeson, att the 
medt then k5penskap emellen H.N. K5pmenn ther j både 
båttnerne och Rydzerne godt tillsyn haffwe skole." Gustav 
den F5rstes Registratur, 1544, side 219. 

* R. Chancellor 1553, ("The booke of the great and mighty 
Emperor of Russia, and Duke of Moscovia, and of the 
dominions orders and commodities thereunto belonging; drawen 
by Richard Chancelour,") - R. Hakluyt: The principal naviga
tions, voyages, traffiques and discoveries of the English 
Nation, II, London 1599, Facsimile reprint Cambridge 1965, 
s. 224ff. 

* Stephan Burrough 1557 ("The voyage of the foresaid M. 
Stephan Burrough, An. 1557 from Colmogro to Wardhouse, which 
was sent to seeke the Bona Esperanza, the Bona Confidentia, 
and the Philip and Mary, which were not heard the yeere 
befare,") - R. Hakluyt: The principal navigations, voyages, 
traffiques and discoveries of the English Nation, II, London 
1599, Facsimile reprint Cambridge 1965, s. 363ff. 

O. A. Johnsen, "Et træk af den dansk-norske regjerings handels
politikunder Kristian III og Fredrik II", (Bilag III, s. 17ff.,) 
Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1909. No. 3, 
Christiania 1909. 

* "Beskedh om Rågången som haffuer waritt emellan Swerige och 
Rysslandh udi Lapmarken, 1590 [av Andreas Nicolai], 
Handlingar r5rande Skandinaviens Historia, 39. Delen, s. 
107. 

RA - RK, Lensrekneskap, Vardøhus len, pk. 1 (1593/94; 1595/96.) 

Randbemerkning i oversikt satt opp på grunnlag av fgoderegnskap 
1597, med opplysninger tilskrevet Stellan M5rner, - SRA, Danica, 
Gr~nshandlingar Lappland - Norge, 1604 - 1699. 

* "Fortegnelse over danske krigsfolks ran fra innbyggerne i 
Kolaområdet (Murmankysten) 1624" - O. Broch og Chr. S. 
Stang: Russiske aktstykker fra det 17de århundrede til 
Finnmarks og Kolahalvøens historie. Avh. utg. av Det Norske 
Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse. Ny 
serie. No.1. Oslo 1961. 

Privilegium av 10/12-1633 til tre Bergensborgere på laksefisket i 
Vardøhus len, derunder fisket og handelen med samene i Tana, NRR 
VI, s. 608. 

Klage fra fire Bergensborgere som er priviligert med handelen med 
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samene ved "Tana elvs fiskeri", over at fogden Ivar Nilssøn 
utreder samene til skade for borgerne. Støtte til borgerne i form 
av kongebrev til lensherren av 4/5-1638, NRR VII, s. 401. 
Referert i Lillienskiold, Speculum Boreale, "Om Negocien", 
Nordnorske samlinger IV, s. 259. 

Klage fra samene i Tana og "Arrisby" (Utsjoki/Ochejohka} på 
Bergensborgerne som hadde fått privilegium på laksefisket og 
handelen med samene i Tana (- samt enkelte Københavns-borgere?}. 
Dom i Omgang, 26/6-1641, referert i Lillienskiold, ibid. 

Kilder til bildet av varestrømmene i figur 5.12. 

Vedrørende "innlandssamisk region", hovedsaklig integrert i det 
svenske det svenske handelssystemet. - I tillegg til kilder som 
oppgitt ovenfor: 

Oppgavene i "Narrlandstullen" i Stockholm 1556-63. SRA, Kammar
arkivet, serien Tull och accis. Her utnyttet etter gjengitte 
opgaver hos Eneguist, Nedre Luledalens byar, Geographica No. 4, 
1937, s. 27 ff., og Hoppe, Vågarna inom Norrbotten lån, Geogra
phica No. 16, 1945, s. 57. 

Rounala-samenes klagemål mot Niels Oravainen av 9/3-1595, Fellman 
IV, s. 55. 

Betankande angående granser och rågångar 1603(?}, Fellman IV, s. 
99 ff. Jfr. Qvigstad & Wicklund, Dok. II, s. 234: " •.• en skrif
velse från något af 1600-talets f6rsta år, i hvilken en fogde i 
Norrbotten anf6r ••• ". 

Opgaver over tiende betalt av birkarlene for skinn, tørrfisk 
"samptt och andre Partzeler, som der f6refalle kunne", 1607-1619, 
SRA, Kammararkivet, Landskapshandlingar, Narrlands lappmarker, 
mikrofilmrull CD 2092 - Til dels gjengitt i Hoppe, op.cit., s. 
62. 

Hartvig Billes missive av 22/7-1609, NRA, Danske kanselli, Norske 
innlegg 1574-1615. 

Forbud for såvel borgere som bønder mot å kjøpe dun av samene, 
såfremt ikke kngl. tillatelse er gitt, 1631. Finnmark Justis
protokoller, 2, fol. 101 b. 

Kilder til bildet av varestrømmene i figur 5.13 - 5.14: 

Vedrørende "innlandssamiske regioner" - integrert henholdsvis i 
alle tre handelsystemer, og i det svenske og russiske (Bealdo
javri, Suennjel, Sabbat, Giemasiida, Guollejavri, Kitka og 
Masealgi siidaer innenfor Kemi lappmark.} 
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"En skrifvelse till Johannes Messenius om Kemilapparna 1620", 
Fellman I, s. 308-314. 

Relasjon fra borgermester og råd i Uleåborgs stad, 20.01.1638 -
SRA, LSO; - referert hos Tegengren 1952:27-28. 

Olof Burmans itinerarium ftlr Torne och Kemi lappmarker 1598. -
Fellman I, s. 299ff. 
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innenfor det totale systemet av handel på 
Nordkalotten. (Oppsummering i forhold til fig. 5.9 
- 5.14.) 
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5.4. System-integrasjonen. 

5.4.1. Prismessige indikasjoner på integrasjon innenfor Nord
kalotten/Sameland. 

I hvor stor grad var så det helhetlige "systemet" som handelen 
innenfor Sameland utgjorde, faktisk integrert på denne måten? -
En indikator som synes å kunne gi oss en pekepinn om dette, er 
prismaterialet, og en sammenliknende analyse av det. - For dette 
formål vil vi foreta en sammenlikning av det russiske og svenske 
pris-materialet. 

Bakgrunnen for denne sammenlikningen er utredet i appendiks H. 
Der er det gjort greie for såvel kildematerialets karakter, som 
de operasjoner som må iverksettes for å bringe det russiske og 
det svenske pris-materialet på en sammenliknbar form. størst vekt 
blir tillagt prisene i de oppsummerende, generaliserende 
oppgavene som finnes i den såkalte "Torgovaja Kniga" (="Handels
boken"). I sin helhetlige karakter er dette en normativ kilde, 
ettersom den utgjør en håndbok og rettesnor for russiske handels
menn i deres samkvem med utenlandske og særskilt vest-europeiske 
handelsforbindelser. Men ettersom den nettopp skulle gi russerne 
holdepunkter for hvilke priser de rimeligvis kunne forvente 
og/eller kreve, vil vi anta at den gir et gjengs, representativt 
bilde av pris-forholdene i den perioden den utgir seg for å 
dekke, nemlig 1575 - 1610. En kontroll med andre kilder fra samme 
tidsrom, støtter opp om dette. Det gjelder i første rekke to 
kilder som på hver sin måte reflekterer faktiske omsetnings
priser: En serie av faktiske transaksjoner hentet ut fra ulike 
regnskaps-kilder fra perioden 1564 - 1599, og dokumentert hos 
Mankov 1957. Og en kilde som dreier seg om verdsetting av et 
større gave-parti, etter gjengs omsetningspriser mot slutten av 
1500-tallet. (Moskva 1595, dokumentert hos Fisher 1943:109.) 

For å legge forholdene til rette for sammenlikning med det 
svenske materialet, er det så gjort følgende. De russiske prisene 
er for det første uttrykt i vektenheter (lispund) hamp, på 
tilsvarende måte som de svenske. Under dette har en tatt hensyn 
til de prismessige fluktuasjoner og "konjunktur-svingninger" som 
varen hamp gjennomgikk i siste halvdel av 1500-tallet innenfor 
det russiske systemet. Dette er tilstrekkelig for å kunne vurdere 
hvert vareslags relative posisjon innenfor hvert av systemene. 
Men dersom en i tillegg ønsker å uttale seg om ulikheter i 
absolutt verdi-setting, må en også ta hensyn til at varen hamp 
ikke hadde samme eller tilsvarende verdi innenfor de to syste
mene. En har en søkt å korrigere for dette også. En fullstendig 
undersøkelse av dette ville imidlertid ha forutsatt at en 
vurderte hamps posisjon innenfor begge systemer i forhold til 
hele spektret av varepriser for øvrig, eller et veiet utvalg av 
dem. Dette har en vurdert som liggende utenfor rammene av denne 
undersøkelsen. Derfor er hampens verdi innenfor de to systemene 
vurdert ut fra dens pris i penger, ettersom "Torgovaja Kniga" 
også dokumenterer at 1 daler (på russisk: "Jefimok", etter 

157 



Joachims-thaler) = 11 altyn. 

På dette grunnlag er det mulig å sette opp jevnførbare priser for 
en rekke perioder, slik som i tabell 5.1., som er hentet fra 
appendiks I. 
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Tabell 5.1. Forholdet mellom russiske og svenske priser på 
pelsverk. 

Hv.fjellr 
Rein 
Mår 
Oter 
Jerv 
Ulv 
Bever 
Bjørn 
Hermelin 
Sv.bever 
Svartrev 
Rødrev 

Hv.fjellr 
Rein 
Mår 
Oter 
Jerv 
Ulv 
Bever 
Bjørn 
Hermelin 
Sv.bever 
Svartrev 
Rødrev 

Svenske priser: Russ. 
pris, 
al tyn 

1556- 1581- 1591-
1568: 1586: 1596: 

0.29 
0.38 
0.64 
0.95 
1.16 
1.23 
1.78 
1.78 
2.31 
2.72 
2.67 
0.69 

0.22 
0.63 
0.85 
0.86 
1.26 
2.29 
1.35 
1.23 
2.01 
3.15 
6.68 
0.85 

0.40 
0.63 
1.15 
1.02 
1.35 
1.50 
1.66 
1.88 
2.80 
2.34 
3.41 
1.15 

5.00 
10.00 
11.00 
13.33 
44.00 
33.33 
30.09 
20.00 
40.00 
66.67 

156.94 
24.44 

Russiske priser, 
uttrykt i hamp, 
korrigert for 
verdirelasjonen 
ru.-sv. syst.: 

(x 0,4)(x 0,6) (x 0,38) 

1550- 1580- 1590-
60-å. årene: årene: 

0.69 
1.39 
1.53 
1.86 
6.15 
4.66 
4.20 
2.79 
5.59 
9.32 

21.94 
3.42 

0.74 
1.49 
1.64 
1.99 
6.58 
4.98 
4.49 
2.98 
5.99 
9.98 

23.47 
3.65 

0.49 
0.99 
1.10 
1.33 
4.40 
3.34 
3.01 
2.00 
4.00 
6.68 

15.73 
2.44 

159 

Russiske priser, 
uttrykt i lispd. 
hamp i ru.syst.: 

1550- 1580- 1590-
60-å. årene: årene: 

1.74 
3.49 
3.84 
4.66 

15.38 
11.65 
10.52 

6.99 
13.98 
23.31 
54.87 
8.45 

1.24 
2.49 
2.74 
3.32 

10.97 
8.31 
7.50 
4.98 
9.98 

16.62 
39.13 

6.09 

Kvotient, 

1.31 
2.63 
2.90 
3.51 

11.60 
8.79 
7.93 
5.27 

10.55 
17.59 
41.40 

6.44 

russiske priser/ 
svenske priser: 

1550- 1580- 1590-
60-å. årene: årene: 

2.37 
3.65 
2.39 
1.95 
5.30 
3.78 
2.35 
1.56 
2.41 
3.42 
8.22 
4.95 

3.36 
2.36 
1.92 
2.31 
5.22 
2.17 
3.32 
2.42 
2.98 
3.16 
3.51 
4.29 

1.22 
1.57 

.95 
1.30 
3.25 
2.22 
1.81 
1.06 
1.42 
2.85 
4.61 
2.12 



Inntrykket av tabell 5.1. kan oppsummeres på følgende måte: 

1) Prisene på pelsverk synes generelt å ligge på et høyere 
nivå innenfor det russiske systemet enn innenfor det svenske. 
Dette gjelder enten man legger til grunn den ukorrigerte hamp
verdien innenfor begge systemer, eller om man korrigerer for 
hamps verdi i forhold til penger. Til og med i 1590-årene, da 
hamp var høyt verdsatt innenfor det svenske systemet, og det 
russiske pris-nivået skulle bli tilsvarende "deflatert" ved 
korrigeringen for hamp-prisen, var en rekke skinn fra 2 til 3 
ganger så høyt verdsatt innenfor det russiske systemet, og i et 
enkelt tilfelle over 4 ganger så høyt (svartrev). 

2) Tendensen til høyere prisnivå innenfor det russiske 
systemet er mest utpreget for et sett av skinn som er høyt 
verdsatt innenfor begge systemer. Dette gjelder skinn av jerv, 
ulv, bever, svart bever, rødrev og svartrev. 

3) Ser vi på det ulike pelsverket generelt, er det relativt 
godt samsvar mellom prisene innenfor begge systemer. Korrela
sjonen (Pearson's rho) mellom de to settene av prisoppgavene 
ligger mellom 0.7 og 0.9 for de ulike periodene: 

Korrelasjon mellom svenske og russiske priser på pelsverk: 

1550-60-årene: 
1580-årene: 
1590-årene: 

Pearson's rho: rho2 : 

0.734 
0.979 
0.828 

0.539 
0.958 
0.685 

Korrelasjonen er lavest for den første perioden, - hvor det er 
lagt til grunn svensk pris-materiale fra 1550- og 1560-årene - og 
høyest for 1580-årene. Dette er ikke forbausende, all den stund 
hovedkilden på russisk side, "Torgovaja Kniga" primært gir seg ut 
for å reflektere forhold fra 1580 og ut århundret. Dernest er 
1580-årene den perioden da de mer verdifulle skinnene gis den 
høyeste vurderingen i henhold til den svenske pris-skalaen. Dette 
innebærer at det generelle spriket mellom de to sett med 
prisoppgaver blir minst for denne perioden. 

Korrelasjonen mellom de verdi-settingen innenfor de to systemene 
stiger imidlertid drastisk, dersom vi splitter opp pelsverket i 
to kategoriene vi har antydet overfor, mindre og mer verdifulle 
skinn: 

1550-60-årene: 
1590-årene: 

Mindre verdifulle skinn: Mer verdifulle skinn: 
Pearson's rho2 : Pearson's rho2 : 

rho: rho: 
0.939 0.883 0.740- 0.547 
0.969 0.939 0.959 0.919 

160 



For det første demonstrerer dette at skillet mellom mindre og mer 
verdsatte skinn har hatt betydning innenfor begge systemer. 
Dessuten manifesterer det et slående sammenfall i vurderinger 
innenfor de to kategoriene pelsverk. Analysen peker således i 
retning av et felles, generell grunnlag for vurdering av 
skinnvarer og kvaliteter, som har hatt gyldighet for vidt skilte 
regioner innenfor Nordkalotten. (Således fra de vestligste deler 
av Torne lappmark, og den kystsamiske regionen Malangen -
Altafjord; og til de østligste deler av Kola-halvøya.) 

Sett i et helhetsperspektiv indikerer den høye graden av samsvar 
mellom pris-skalaene innenfor de to systemene et felles grunnlag 
for vurderingen av de ulike typer pelsverk. Den felles, sentral
europeiske etterspørselen etter pelsverk, som i perioden blir 
formidlet gjennom ulike handelskanaler, kan nok forklare noe. Det 
faktum at gruppen av mer verdifulle skinn som helhet lå på et 
høyere nivå i følge den russiske skalaen enn etter den svenske 
skalaen, kan i seg selv peke i denne retning. Etterspørselen 
etter disse særlig verdifulle skinnene kan dermed ha formidlet på 
en noe annen måte gjennom det russiske systemet, enn gjennom det 
svenske. Men det faktum at rangeringen innen disse to gruppene av 
skinn var så ekstremt lik, tyder på at vurderingene også må ha 
hatt et hjemlig fundament; et vurderinga-grunnlag som primært var 
basert på hjemlige eller "system-interne" forutsetninger. Og da 
faller søkelyset tilbake på grunnleggende normer som er betinget 
av jakt- og fangst-metodene hos de skinn-produserende samene, og 
deres generelle kulturelle ferdigheter. Vurderingsgrunnlaget må 
på denne måten også ha innbefattet skinnenes relative forekomst 
eller sjeldenhet, i forhold til den anvendte jakt- og fangst
teknologien. - Dermed blir dette felles vurderinga-grunnlaget 
også en indikasjon på at samene i egenskap av produsenter og 
handelsaktører bidro til integrasjonen innenfor det helhetlige 
handelssystemet på Nordkalotten. 
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-Kapittel 6. 
De samiske samfunnsenhetenes differensiering 
i handelsmessig henseende. 

6.1. Innledning - presentasjon av det svenske skattematerialet. 

Ovenfor har vi prøvd å rekonstruere et bilde av de ulike og fler
sidige handelsrelasjoner som en rekke av de samiske samfunns
enhetene sto i, i perioden ca. 1550 - 1600. Grunnlaget har vært 
en lang rekke spredte kildeopplysninger, vesentlig av verbal 
eller "berettende" karakter. På grunnlag av disse "positive" 
indikasjoner på handelssamband av ulik type, har vi kunnet 
skjelne mellom i allfall seks ulike samiske regioner, når det 
gjelder hvilke typer handelstilknytning de enkelte, lokale 
samiske samfunnsenhetene fremviste. Oppdelingen i regioner har 
også vært strukturert av et grunnleggende skille mellom samfunns
enheter som gjør bruk av kystlandskapet, og de med innlands
tilpasning. For kystlandskapet har vi foreløpig regnet med fire 
regioner med ulik type tilknytning: 

I. Kystregion hvor de samiske samfunn opprinnelig var integrert 
i både det dansk-norske og svenske handelsapparatet. (Konkret 
representert av kystsame-bygder i nordre Nordland, området fra og 
med Tysfjord til og med Ofoten.) 

II. Kystregion med tidlig tilknytning ensidig til det dansk
norske apparatet. (Representert av kystsamebygder i sør-Troms, 
omfattende fjordområdene fra og med Kvæfjord, Grovfjord, 
Gratangen, Lavangen, Salangen og nord til Malangen.) 

III. Kystregion som opprinnelig var integrert i både det dansk
norske og svenske apparatet, men situert nord for de to fore
gående. (Området fra nordsiden av Malangen til og med Altafjord.) 

IV. Kystregion integrert i alle tre handelssystemer. (Området fra 
og med Porsanger til og med Bah~eveaj - her representert gjennom 
kildemateriale for området Porsanger - Varanger.) 

Vi skal nå se om det er mulig og nødvendig å utdype, konkreti
sere, og kanskje modifisere dette bildet av handelsrelasjonene, 
gjennom å trekke inn det materialet av "serie" - eller "masse"
karakter, som er tilgjengelig. Det bevarte kildematerialet som i 
første rekke byr seg fram i denne forbindelse, er det svenske 
regnskapsmaterialet. Disse regnskapene omfatter en lang rekke 
spesifiserte regnskaper, kvitteringer og enkelt-opplysninger. I 
en viss utstrekning skulle dette materialet være egnet til å 
spesifisere innholdet av handelsrelasjonene i større grad enn det 
verbale materialet. Vi vil altså søke etter trekk ved dette 
materialet som kan understøtte, avkrefte og/eller konkretisere 
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det bildet vi har trukket opp ovenfor. Særskilt vil vi være ute 
etter en konkret vurdering av regionale skilnader i de samiske 
samfunnsenhetenes handels-tilknytning. Her vil vi undersøke om 
den foreløpige oppdeling i ulike regioner som vi har foretatt, 
også holder i lys av dette "masse-"materialet, eller om vi 
eventuelt må foreta nye, og mer spesifikke oppdelinger på region
nivå. 

Når det gjelder innholdet og strukturen av det regnskaps
materialet som i første rekke er relevant for disse problem
stillingene, er det til dels gitt en redegjørelse i appendiks A: 
"Administrasjons- og oppebørselsprinsipper anvendt i Torne 
lappmark og ved "Vestersjøen."" Dessuten er det gjort greie for 
generelle trekk ved det svenske handelssystemets etterspørsels
prof il når det gjelder pelsverk og fisk, under presentasjonen av 
"det svenske handelssystemet", og de institusjonaliserte 
handelsmøter i kapittel 5 ovenfor. 

Forøvrig baserer vurderingene i dette avsnittet seg også på 
kalkulasjon av en lang rekke kvantitative oppgaver over vare
kvanta, priser og mengder av ulike skattespecies. Dette forut
setter en omregning av de ulike varekvanta etter verdi-rela-
sj oner i forhold til en sentral, fastsatt verdi-enhet, som de 
andre vareslagene kan uttrykkes i forhold til. Som almenn 
verdi-enhet er benyttet verdien av 1 lispund hamp til enhver tid. 
Grunnlaget for dette, og de beregningene som ligger til grunn for 
verdi-relasjonene og omregningsfaktorene for hvert enkelt 
vareslag/produkt er gitt i appendiks B: "Verdirelasjoner." Det 
vises derfor alment til disse appendiksene, samt fremstillingen i 
forrige kapittel. 

Dette regnskapsmaterialet og de struktur-trekk som eventuelt kan 
leses ut av det, kan betraktes som det endelige, "fastfrossede" 
resultat av lang rekke, sammensatte og kompliserte prosesser, -
hvor siste ledd utgjøres av konfrontasjonen mellom de samiske 
lokalsamfunn og det administrative apparatet til en nasjonal
stat; - i dette tilfelle den svenske. Mellom disse endelige 
nedtegnede summene av skattevarer og primære næringsøkonomiske 
aktiviteter, som vi ønsker å belyse, skjærer det seg en rekke 
prosesser med flere aktører. Her har vi ikke bare å gjøre med 
nasjonalstatenes politikk i fiskal og ressursmessig henseende, 
de lokale myndighetspersonenes og skatteinnkrevernes personlige 
interesser og eventuelle muligheter til å spille ut disse 
interessene uten kontroll fra den sentrale statsmakten; men også 
med ulik grad av tilknytning og formidling til ulike handels
systemer, og preferanse blant de ulike grupper av profesjonelle 
handelsmenn. Bak alt dette skimter vi såvidt de samiske lokal
samfunns tilpassing, og deres strategier for å utnytte ressurs
grunnlaget innenfor sine områder, samt relasjonene utad. 

Det slutt-resultatet som til slutt fremstår i regnskapsmate
rialet, og som primært belyser den begrensede delen av prosessene 
som utgjøres av snittflaten mellom nasjonalstatene og de samiske 
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lokalsamfunn, må derfor betraktes som et projisert og filtrert, 
nærmest "negativt" avtrykk av innholdet i de relasjoner vi 
egentlig er ute etter å kartlegge. I tillegg kommer det at dette 
filtrerte "avtrykket" kun representerer nedslaget i forhold til 
ett oppebørselsapparat, nemlig det svenske. 

Fremstillingen vil være strukturert etter to hoved-dimensjoner: 
For det første en vurdering av den økonomiske skillelinjen mellom 
innlands-siidaene og de kystsamiske bosetningsområdene. For det 
andre en vurdering av eventuelle skillelinjer innenfor det 
kystsamiske området. 

En grunnleggende del av det skattematerialet for kyst-regionen 
som skal legges til grunn for drøftingen i dette kapitlet, er 
presentert i tabellene 6.1 - 6.20. Tallmaterialet for 7 utvalgte 
år fra perioden 1555 - 1596, er her gjengitt etter to ulike 
disposisjonsmåter; - for det første samlet år for år, og dernest 
brutt ned på 13 mindre regioner i kystområdet. I den videre 
drøfting vil materialet bli delvis omgruppert, utvidet og satt 
opp mot andre typer materiale, gjennom særskilte oversikter. 

6.1. Økonomisk differensiering mellom kyst og innland - på 
grunnlag av byttesektorene. 

6.1.1. Relativ fordeling av skattespecies i den svenske 
skatten. 

På dette grunnlag kan vi trekke opp en første hovedskillelinje, 
mellom innland og kystområder. Kriteriet er her først og fremst 
hvor de "egne" produktene som samene selv fremstiller med 
utgangspunkt i sitt ressurs-område, tar veien: Er de i vesentlig 
grad gjenstand for bytte og handel, eller leveres en stor del av 
dem direkte i skatt og avgifter, uten noe bytte eller formidling? 

En beregning av den relative, prosentuelle fordelingen mellom de 
ulike varene som skatten til den svenske kronen ble betalt med, 
av henholdsvis kystsamene og innlandssamene, er gitt i tabellene 
6.21 og 6.22. Fremgangsmåten har her vært å multiplisere de regi
strerte kvanta av hvert enkelt vareslag med den verdirelasjon i 
forhold til verdienheten 1 lispund hamp. Vareslagene er deretter 
inndelt i grupper, - verdiuttrykkene for alle forekommende 
vareslag i ett år er summert, og endelig er hver varegruppes 
verdi uttrykt som prosent av denne summen. Det kystsamiske 
området som er tatt med i denne forbindelse, omfatter strekningen 
fra og med Varanger til og med Ofoten. (Det er altså noe videre 
enn det som er gjengitt i de øvrige tabellene, som kun tar med de 
kystsamiske bosetningsområdene til og med sør-Troms (Senja len). 
Dessuten er antallet år utvidet, slik at disse to tabellene 
dekker 17 utvalgte år fra perioden 1555-1607. 

Tabellene er inndelt i grupper av sentrale betalingsvarer i 
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skatten, som penger, sølv, kopper, tekstiler (derunder vadmel, 
forduk, nersk, gørlesk, bemesk og flamsk,) samt pelsverk og fisk 
fra havet og innsjøer. Dessuten er det gjennom summering av de 
relative andelene i to kolonner til høyre gitt uttrykk for hvor 
stor verdimessig andel av den samlede skatten som ble ytt i 
henholdsvis naturalia/produkter som samene fremstilte selv, med 
grnnlag i sitt ressurs-område, (eller som de kunne bytte til seg 
fra andre produsenter i tilstøtende ressursområder,) - og varer 
som de var nødt til å få tilført utenfra, gjennom en eller annen 
form for handel. (Penger, sølv, kopper og tekstiler.) 

Forskjellen som kommer til syne mellom kystområdet og innlands
siidaene later til å være meget signifikant. 
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Tabell 6.1. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 
1555. --

Relativ fordeling av skattespecies. 

Region: Penger SØlv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Bernfisk: Samlet verdi Antall Gj.snitt-
betalt i skatt- lig skatt 
skatt: ytere pr.skatt-

yter: 

Varanger 58.3 30.8 1.6 9.3 - - 133.9050 44 0.7706 

Tana - 100.0 - - - - 1.8450 3 0.6150 

Laksefjord - 40.2 - 59.8 o.o - 5.8575 9 0.6508 

Porsanger 14.8 35.8 - 28.0 21.4 - 10.2975 12 0.8581 

Altafjord 20.1 - - 78.2 1. 7 - 37.8700 56 0.6763 

Kvænangen 13.8 22.4 - 63.8 - - 5.4900 9 0.6100 

Nordreisa 8.1 7.7 - 84.2 - - 18.7050 31 0.6034 

...... 
OI Lyngen - - - 100.0 - - 5.2500 8 0.6563 
OI 

Ullsf jord 13.0 - - 87.0 - - 5.8300 10 0.5830 

Ringvassøya/ l_ - 6.5 - 93.5 - - I 6.3500 9 0.7056 
Balsfjorden/ j 
Malangen 
Gi sund 

Dyrøy 60.6 11.4 - 27.9 - - 6.2675 8 0.7834 

Salangen 69.7 6.3 - 24.0 - - 6.5400 9 0. 7267 

SUM: 
144.2075 208 



1561. Tabell 6.2. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Region: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

Varanger 83.7 10.2 - 6.1 

Tana - 77.8 - 22.2 

Laksefjord 57.1 23.1 - 19.7 

Porsanger 41.6 28.0 - 30.4 

Altafjord 21.1 18.6 1.4 44.8 
....... 
OI Kvænangen 20.7 14.3 8.4 29.5 '-I 

Nordreisa 72.8 7.2 - 19.9 

Lyngen 50.5 21.8 - 18.6 

Ullsfjord 18.0 11. 3 6.6 34.1 

Ringvassøya/ L 13.4 12. 1 - 32.8 
Balsfjorden/ J 
Malangen 
Gi sund 24.3 26.2 26.8 22.8 

Dyrøy 26.2 - 49.7 24.1 

Salangen 4.6 21.8 - 29.2 

SUM: 

Pelsverk: 

-

-

-

-

14.1 

27.1 

-

9.2 

30.0 

41. 7 

-

-

14.4 

Bernfisk:I Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

- 68.4284 48 

- 2.3700 4 

- 10.6400 11 

- 14.6300 16 

- 33.6609 56 

- 8.5884 12 

- 17.0484 24 

- 7.5300 12 

- 6.3375 8 

- I 8.4950 14 

- 4.7000 6 

- 2.9000 5 

- I 6.5900 11 

' 191. 9186 227 

Gj.snitt
lig skatt 
pr.skatt
yter: 

1.4256 

0.5925 

0.9673 

0.9144 

0.6011 

0.7157 

o. 7104 

0.6275 

0. 7922 

0.6068 

0.7833 

0.5800 

0.5991 



Tabell 6.3. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

1571. Relativ fordeling av skattesEecies. Samlet verdi Gj .snittlig 

betalt i Antall skatt pr. 

Region: Penger: Sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Bernfisk: skatt: skattytere: skattyter: 

Varanger 70.0 10.6 - 13.6 3.2 2.5 88.7500 70 1.2679 

Tana 

Laksefjord 77 .4 22.6 - - - - 19.2150 17 1.1303 

Porsanger 92.2 - - 1.6 3.7 2.6 21. 5300 ... 18 1.1961 

Altafjord 69.4 2.7 - 23.3 4.5 - 55.8212 47 1.1877 

Kvænangen 42.4 36.0 2.0 10.3 9.3 - 68.7125 33 2.0822 

Nordreisa 0.0 75.9 0.9 9.7 13.4 - 91.0120 45 2.0225 

....... Lyngen 50.9 33.7 2.8 
°' 

10.6 2.0 - 53.0365 15 3.5358 
00 

Ullsfjord 39.0 47.0 2.0 8.3 3.6 - 22.2350 7 3.1764 

Ringvassøya/ 
Balsfjorden/ 31. 7 39.6 2.4 13.2 13.2 - 96.9585 41 2.3648 
Malangen 

Gi sund 47.4 22.5 4.7 17.2 8.2 - 30.0780 16 1.8799 

Dyrøy 49.9 19.3 7.1 7.0 16.6 - 40.9845 18 2.2769 

Salangen 34.2 51.3 6.7 3.3 4.4 - 38.0155 18 2.1120 

SUM: 626.3487 353 



Tabell 6.4. Den svenske kronens skatt av klstsamene. 
1576. 

Relativ fordelins av skattes~ecies. Samlet verdi Gj.snittli 
Region: Pengers Sølv: Kopper: Tekstilers Pelsverk: Bernf isk: betalt i ~tall skatt .pr. 

skatt: Skattyteres skattyter: 

Varanger 79.3 15.2 - 5.4 - - 93.7725 66 1.4208 

Tana 95.5 o.o - 4.5 ~ .. ?.?900 5 1.5580 

Laksefjord 80.2 19.8 - - - ":' 11.5950 11 1.0541 

Porsanger 67.3 5.7 - 17.3 9.7 .... 29.9612 23 1.3027 
1'13, 11tt 

Altafjord 48.7 4.2 1.1 30.7 15.2 'T • 92.2252 76 1.2135 

Kvænangen 51.8 22.8 - 1e.7 6.7 ... 26.3300 24 1.0971 

..... Nordreisa 54.7 17.2 0.9 27.2 19.2770 16 1.2048 0\ - -\0 

Lyngen 45.1 19.3 2.4 10.0 23.2 - 33.7015 31 1.0872 

Ullsf jord 80.4 6.9 - 6.5 6.1 - I 12.8517 12 1.0710 
Ringvassøy 
Balsf jorden/92.2 4.2 - 3.n - - I 25.5537 21 1.2169 
Malangen 
Gi sund 83.3 12.5 - 4.3 - - 8.1900 11 0.7446 

Dyrøy 54.6 35.3 5.7 4.4 - - 7.9500 12 0.6625 

Sal~gen 43.6 34.1 6.7 10.9 4.7 - I 11.5952 18 0.6442 
t 31,t:t'/3 

SUM: 1380.7930 326 



1581: Tabell 6.5. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Region: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

Varanger 69.9 24.6 - 5.5 

Tana 14.3 - - 85.7 

Laksefjord 100.0 - - -
Porsanger 65.0 6.3 - 20.7 

I-' Altafjord 61. 3 7.5 9 .1 9.3 
....i 
0 

Kvænangen 83.9 12.1 2.1 -

Nordreisa 89.7 8.4 - 1.9 

Lyngen 60.0 11. 5 8 .1 -

Ullsfjord · 53.4 29.6 7.3 -

Ringvassøya/ \_ 65.00 - 25.9 -
Balsfjorden/ J 
Malangen 
Gi sund 54.3 11.5 18.0 9.2 

Dyrøy 60.6 - 27.1 12.3 

Salangen 49.4 7.1 38.0 -

SUM: 

Pelsverk: 

-

-

-

7.9 

12.7 

1.9 

-

20.5 

9.7 

9.1 

7.0 

-

5.5 

Bernfisk:I Samlet verdi Antall 
· betalt i skattytere: 
skatt 

- 105.490 61 

- 11.410 8 

- 13.448 9 

- 29.460 18 

- 53.829 60 

- 32.550 25 

- 17.268 18 

- 21. 745 21 

- 12.971 11 

- I 13.803 20 

- 9.002 14 

- 6.722 11 

- 11. 553 17 

339.251 293 

Gj.snitt
skatt pr. 
skattyter: 

1. 7293 

1.4263 

1.4942 

1.6367 

0.8972 

1.3020 

0.9593 

1.0355 

1.1792 

0.6901 

0.6430 

0.6111 

0.6796 



1586. Tabell 6.6. Den svenske kronens skatt av klstsamene. 

Relativ fordeling av skattes~ecies. : Samlet verdi G j. sni ttlie 

Region: Penger: Sølv: Kopper: Tekstilers Pelsverk: Bernfisk• I betalt i Antall skatt pr. 
• skatt: skattytere: skattyter: 

Varanger 85.5 3.9 - 10.6 - - I 81.9612 60 1.3660 

Tana 

Laksefjord 93.6 6.4 - ... - - 26.1100 18 1.4506 

Porsanger 86.3 .- - 9.9 3.8 - 22.6600 
130

1
13 fl; 

15 1.5107 

Altafjord 48.2 17.8 1.2 9.1 23.6 - 54.1237 39 1.3878 

Kvænangen 62.0 28.2 1.7 8.1 - ""!' 39.4162 29 1.3592 
1--' 

" 1--' 
Nordreisa 61.6 16.5 ~.8 19.6 0.6 I 38.398? 28 1.3714 ·-
Lyngen 62.0 31.9 - 4.4 1.7 ... 26.3038 19 1.3844 

Ullsf jord 82.8 10.5 - 6.6 - .,. 19.6800 13 1. 5131 
Ringvassøya/ 
Balsf jorden/88.0 2.3 - 9.7 " ~ I 26.8675 20 1.3434 
Malangen 
Gi sund 97.3 - ~ 2.1 - - I 10.8850 19 0.5729 

Dyrøy 68.5 7.0 10.2 - 14.3 - I 5.9475 9 0.6608 

Salangen 70.4 o.o 8.3 10.7 10., - I 8.1000 16 0.5063 
Z')JJ, 1Z').'I 

SUM: 1360.4536 285 



Tabell 6.7. Den svenske kronens skatt av kx_:;tsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 
1591. I Samlet verdi Gj.snittli 
Region: Penger: Sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Bernf isk: betalt i Antall skatt pr. 

skatt: skattytere: skattyter: 

Varanger 83.7 8. 2 ... 8.1 - ' ... 74.2500 64 1.1602 

Tana 24.6 66.5 - 8.9 - - 13.2900 10 1.3290 

Laksefjord 69.6 - " 10.2 20.3 - 11.3575 10 1.1358 

Porsanger 49.5 . 9.8 - 24.3 16.5 - 20.9200· 19 
11~1 ins 

1.1011 

Altafjord 45.1 23.0 , _ 6.6 25.2 =- 56.8050 54 1.0519 

Kvænangen 60.7 24.8 -- 10.1 4.4 ~ 26.0550 37 0.7042 

Nordreisa 52.3 28.0 - 15.3 ..... 4.4 P" 26.0650 22 1.184&\ 
"'-J 
N 

Lyngen 31.3 35.5 - 33.3 - - 19.1750 23 0.8337 

Ullsf jord 71.6 12.8 ~ - 15.6 ~ · 21.3000 20 1.0650 
Ring'f'assøya/ 
Balsfjorden/74.7 6.4 8.2 5.2 5.4 !!"" I 21.1510 27 0.7834 
Malangen 
Gi sund 90.8 - - 9.2 - - 6.6000 12 0.5500 

Dyrøy 80.3 4.8 8.7 6.2 - - 7.1225 15 0.4748 

Salangen 72.3 o.o 7.2 - 20.5 - I 8.6675 14 0.6191 

SUM: 
19t/l'llD 

1~~2.7585 327 



Varanger: Tabell 6.8. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordelin2 av skattes~ecies. 

Ar: Penger: sølv Kopper: Tekstiler Pelsverk Bernfisk I Samlet verdi Antall Gj.snittlig 
betalt i skatte- skatt pr. 
skatt ytere: skattyter: 

1555 58.3 30.8 1.6 9.3 - - 33.9050 44 o. 7706 

1561 83.7 10. 2 - 6 .1 - - 68.4284 48 1.4256 

1571 70.0 10.6 - 13.6 3.2 2.5 88.7500 70 1.2679 

1576 79.3 15.2 - 5.4 - - 93.7725 66 1.4208 

1581 69.9 24.6 - 5.5 - - 105.490 61 1. 7293 

1586 85.5 3.9 - 10.6 - - 81.9612 60 1.3660 

1591 83.7 8.2 - 8.1 - - 74.2500 64 1.1602 

" J 
J 



Tana. 
Tabell 6.9. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Bernfisk:I Samlet verdi Antall Gj.snitt-
betalt i skatte- skatt pr. 
skatt ytere skattyter 

1555 - 100.0 - - - - 1.8450 3 0.6150 

1561 - 77 .8 - 22.2 - - 2.3700 4 0.5925 

1571 

1576 95.5 - - 4.5 - - 7.7900 5 1.5580 

1581 14.3 - - 85.7 - - 11.410 8 1.4263 

1586 

1591 24.6 66.5 - 8.9 - - 113.2900 10 1.3290 
" .J 
:--



Laksefjord: Tabell 6.10. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Bernfisk~ Samlet verdi Antall Gj.snitt-
betalt i skatt- lig skatt 
skatt ytere pr.skatt-

ter: 

1555 - 40.2 - 59.8 - - I 5.8575 9 0.6508 

1561 57.1 23.1 - 19.7 - - 10.6400 11 0.9673 

1571 77.4 22.6 - - - - 19.2150 17 1.1303 

1576 80.2 19.8 - - - - 11.5950 11 1.0541 

1581 100.0 - - - - - 13 .448 9 1.4942 

1586 93.6 6.4 - - - - 26.1100 18 1.4506 

" 1591 69.6 - - 10.2 20.3 - 11.3575 10 1.1358 
.... 
11 



Porsanger: 
Tabell 6.11. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Bernfisk:ISamlet verdi Antall Gj.snitt-
betalt i skatt- lig skatt 
skatt: ytere: pr.skatt-

yter: 
--

1555 14.8 35.8 - 28.0 21.04 - 10.2975 12 0.8581 

1561 41.6 28.0 - 30.4 - - 14.6300 16 0.9144 

1571 92.2 - - 1.6 3.7 2.6 21. 5300 18 1.1961 

1576 67.3 5.7 - 17.3 9.7 - 29.9612 23 1.3027 

158 65.0 6.3 - 20.7 7.9 - 29.460 18 1.6367 

1586 86.3 - - 9.9 3.8 - 22.6600 15 1. 5107 

1591 49.5 9.8 - 24.3 16.5 - 20.9200 19 1.1011 
...... 

" °' 



Alt~jord: Tabell 6. 12. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

År: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 20.1 - - 78.2 

1561 21.1 18.6 1.4 44.8 

1571 69.4 2.7 - 23.3 

1576 48.7 4.2 1.1 30.7 

1581 61.3 7.5 9 .1 9.3 

1586 48.2 17.8 1.2 9.1 

1591 45.1 23.0 - 6.6 
~ 
-...J 
-...J 

Pelsverk: 

1. 7 

14.1 

4.5 

15.2 

12.7 

23.6 

25.2 

Bernfisk:I Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt ytere: 

- 37.8700 56 

- 33.6609 56 

- 55.8212 47 

- 92.2252 76 

- 53.829 60 

- 54.1237 39 

- 56.8050 54 

Gj.snitt
skatt pr. 
skattyter: 

0.6763 

0.6011 

1.1877 

1.2135 

0.8972 

1.3878 

1.0519 



Kvænangen: Tabell 6.13. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 13.8 22.4 - 63.8 

1561 20.7 14.3 8.4 29.5 

1571 42.4 36.0 2.0 10.3 

1576 51.8 22.8 - 18.7 

1581 83.9 12.1 2 .1 0.0 

1586 62.0 28.2 1. 7 8 .1 

...... ...., 1591 
00 

60.7 24.8 - 10 .1 

Pelsverk: Bernfisk9 Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

- - 5.4900 9 

27.1 - 8.5884 12 

9.3 - 68.7125 33 

6.7 - 26.3300 24 

1.9 - 32.550 25 

- - 39.4162 29 

4.4 - 126.0550 37 

Gj.snitt
lig skatt 
pr. skatt
yter: 

0.6100 

0.7157 

2.0822 

1.0971 

1.3020 

1.3592 

0.7042 



Nordreisa. Tabell .6.14 . Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 8.1 7.7 - 84.2 

1561 72.8 7.2 - 19.9 

1571 o.o 75.9 0.9 9.7 

1576 54.7 17.2 0.9 0.0 

1581 89.7 8.4 - 1.9 

1586 61.6 16.5 1.8 19.6 

~ 1591 52.3 28.0 - 15.3 
........ 
IO 

Pelsverk: 

-

-

13.4 

27.2 

-

0.6 

4.4 

Bernfisk:I Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

- 18.7050 31 

- 17 .0484 24 

- 91.0120 45 

- 19.2770 16 

- 17.268 18 

- 38.3987 28 

- 26.0650 22 

Gj.snitt
skatt pr. 
skattyter: 

0.6034 

o. 7104 

2.0225 

1.2048 

0.9593 

1.3714 

1.1848 



_!.y~gen. Tabell 6.15. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 - - - 100.0 

1561 50.5 21.8 - 18.6 

1571 50.9 33.7 2.8 10.6 

1576 45 .1 19.3 2.4 10.0 

1581 60.0 11. 5 8 .1 -

1586 62.0 31.9 - 4.4 

1591 31.3 35.5 - 33.3 
...... 
co 
0 

Pelsverk: 

-

9.2 

2.0 

23.2 

20.5 

1. 7 

-

Bernfisk~ Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

5.2500 8 

- 7.5300 12 

- 53.0365 15 

- 33.7015 31 

- 21.745 21 

- 26.3038 19 

- 19.1750 23 

Gj.snitt
lig pr. 
skattyter: 

0.6563 

0.6275 

3.5358 

1.0872 

1.0355 

1.3844 

0.8337 



Ullsfjord. Tabell 6.16. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 13.0 - - 87.0 

1561 18.0 11. 3 6.6 34.1 

1571 39.0 47.0 2.0 8.3 

1576 80.4 6.9 - 6.5 

1581 53.4 29.6 7.3 -
1586 82.8 10.5 - 6.6 

...... 1591 71.6 12.8 - o.o 
00 ...... 

Pelsverk: 

-

30.0 

3.6 

6.1 

9.7 

-

15.6 

Bernfiskil Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

- 5.8300 10 

- 6.3375 8 

- 22.2350 7 

- 12.8517 12 

- 12. 971 11 

- 19.6800 13 

- 21. 3000 20 

Gj.snitt
skatt pr. 
skattyter: 

0.5830 

0.7922 

3.1764 

1.0710 

1.1792 

1.5139 

1.0650 



Ringvassøya/Balsfjorden/Malangen. Tabell 6.17. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Benfisk:! Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

1555 - 6.5 - 93.5 - - 6.3500 9 

1561 13.4 12.1 - 32.8 41. 7 - 8.4950 14 

1571 31. 7 39.6 2.4 13.2 13,2 - 96.9585 41 

1576 92.2 4.2 - 3.6 - - 25.5537 21 

1581 65.0 - 25.9 0.0 9 .1 - 13.803 20 

1586 88.0 2.3 - 9.7 - - 26.8675 20 

._. 
121.1510 00 1591 74.7 6.4 8.2 5.2 5.4 - 27 

N 

Gj.snitt
lig skatt 
pr. skatt
yter: 

0.7056 

0.6068 

2.3648 

1.2169 

0.6901 

1.3434 

0.7834 



Gi sund. Tabell ·.6 .18. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 

1561 24.3 26.2 26.8 22.8 

1571 47.4 22.5 4.7 17.2 

1576 83.3 12.5 - 4.3 

1581 54.3 11. 5 18.0 9.2 

1586 97.3 - - 2.7 
...... 
00 
w 1591 90.8 - - 9.2 

Pelsverk: 

-

8.2 

-

7.0 

-

-

Bernfisk =I Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt: ytere: 

- 4.7000 6 

- 0.0780 16 

- 8.1900 11 

- 9.002 14 

- 10.8850 19 

- I 6.6000 12 

Gj.snitt..:. 
lig skatt 
pr.skatt
yter: 

0.7833 

1.8799 

0.7446 

0.6430 

0.5729 

0.5500 



Dyrøy. Tabell 6.19. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 60.6 11.4 - 27.9 

1561 26.2 - 49.7 24.1 

1571 49.9 19.3 7.1 7.0 

1576 54.6 35.3 5.7 4.4 

1581 60.6 - 27.1 12.3 

1586 68.S 7.0 10.2 -

1591 80.3 4.8 8.7 6.2 
~ 

00 ::-

Pelsverk: 

-

-

16.6 

-

-

14.3 

-

Bernfisk~ Samlet verdi Antall 
betalt i skatt-
skatt ytere 

- 6.2675 8 

- 2.9000 5 

- 40.9845 18 

- 7.9500 12 

- 6. 722 11 

- 5.9475 9 

- . 7. 1225 15 

Gj.snitt
lig skatt 
pr. skatt
yter: 

0.7834 

0.5800 

2.2769 

0.6625 

0.6111 

0.6608 

0.4748 



~gen. Tabell 6.20. Den svenske kronens skatt av kystsamene. 

Relativ fordeling av skattespecies. 

Ar: Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: 

1555 69.7 6.3 - 24.0 

1561 4.6 21.8 - 29.2 

1571 34.2 51. 3 6.7 3.3 

1576 43.6 34.1 6.7 10.9 

1581 49.4 7.1 38.0 -
...... 
00 1586 70.4 - 8.3 10.7 lJI 

1591 72. 3 - 7.2 -

Pelsverk: 

-

14.4 

4.4 

4.7 

5.5 

10.5 

20.5 

Bernfisk =I Samlet verdi Antall 
betalt i akatt-
skatt: ytere: 

- 16.5400 9 

- 6.5900 11 

- 8.0155 18 

- 11. 5952 18 

- 1.553 17 

- 8.1000 16 

- 8.6675 14 

Gj.snitt
lig skatt 
pr.skatt
yter 

0.7267 

0.5991 

2 .1120 

0.6442 

0.6796 

0.5063 

0.6191 



Tabell b .1.f. Den svenske kronens skatt av kystområdet (Varanger - Ofoten.) 

Relativ fordeling av skattesEecies. 

a b c d e f Samlet SUM SUM 
Bernfisk/ absolutt 

Penger: Sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: gjedde: a - d: ~: verdi: 
% Abs.: % Abs.: % Abs.: % Abs.: % % 

1553* 12, 1 (24,3200) 0,7 ( 1,4863) 1,5 ( 3,0000) 60, 1 (121.2900) 10,7 14,9 201,6563* 74,4 25,6 

1555 27,4 (40,2800) 15,4 (22,5500) 0,4 ( 0,5400) 53, 1 ( 77 ,9975) 3,8 - 146,8775 96,2 3,8 

1556 28,6 (34,9600) 6,5 ( 7 ,8925) - 63,4 ( 77 ,5400) 1 ,6 - 122,2925 98,4 1 ,6 

1558 - - 10,6 (17,2200) 4. 2 ( 6 • 9000) 83,7 (136,6600) 0,5 1,0 163,2500 98,5 1 ,5 

1561 53,4(102,0300) 17,4 (33,3125) 2,7 ( 5, 1000) 22,0 ( 41,9800) 4,5 - 191,0725 95,5 4,5 

1566** 68,9 (99,9400) 7,4 (10,6600) - - 22, 1 ( 32,0175) 1. 7 - 145,0175** 98,3 1'7 

1569** 58,6(102,9800) 12,3 (21,5250) - - 25,4 ( 44,6200) 2,4 1,4 175. 7750** 96,2 3,8 

1571*** 49,0(341,1550) 30,6(213,1800) 1 • 9 ( 1 3. 4225) 10,2 ( 70,9188) 7,9 0,4 696,5463*** 91,7 8,3 

1574 59,3(259, 7800) 21t1 (92,4375) 1,1 ( 4,9585) 12,9 ( 56,4051) 4,6 0,9 437,9321 94,4 5,5 
~ 

co 1576 62,4(246,1400) 13,8 (54,2513) 0,9 ( 3,4580) 13,1 ( 51,5550) 9,9 - 394,4843 90, 1 9,9 

"' 1577 58,2(191,5800) 17,6 (58,0763) 1,2 ( 3,9585) 16,5 ( 54, 1713) 6,2 0,3 329,3661 93,5 6,5 

1581 65,7(231,4600) 12,9 (45,4425) 7,7 (27,2025) 8,5 ( 29,9625) 5. 1 - 352, 1380 , 94,8 5. 1 

1582 70,5(347,801~) 15,5 (76,3600) 2,2 (10,9850) 8, 1 ( 39,8500) 3,7 - 493,0763 ~6,3 3,7 

1586 72. 1(297.7806)' ·12,5 (51,7713) 1,7 ( 7,0200) 9,0 ( 36,9950) 4,5 0,3 413,2319 95,2 4,8 . 
1591 66,7(244,7050) 15,4 (56,4400) 1,0 ( 3,5960) 8, 7 ( 31,8750) 8,3 - 366,9660 91,7 8,3 

1596 78,5(193,7475) 5, 1 (12,5800) 4,0 ( 9,7960) 5,7 ( 13,9450) 6,8 - 246,9185 93,2 6,8 

E607 63,5(416,9250) 19,7(129,2850) 0,9 ( 5,7350) - - 3,3 12,9 656,3050 84, 1 15,D 

-
.E (16 år): 2 758,6594 775,1852 99,9370 917,7827 4 876,6008 

* Ikke sammenliknbar med samlet verdi for de øvrige år. I Varanger er det i 1553 oppkrevet skatt for 3-års-perioden 

1551 - 1553, med llllntak av 15 skatteytere som betalte allerede i 1551. 

** Oppkrevet under Den nordiske sjuårs-krig. Omfatter kun området Varanger - Altafjorden. 

*** Første år etter Den nordiske sjuårs-krig. Omfatter hele området Varanger - Ofoten. 



Tabell 6 .22.Den svenske kronens skatt av innlands-siidaene i Torne laEornark. 

Relativ fordeling av skattesEecies. 
Samlet Bernf isk/ 

Penger: sølv: Kopper: Tekstiler: Pelsverk: Rein: gjedde: absolutt SUM St:M 

% Abs.: % Abs.: % Abs.: % Abs.: % Abs.: % % verdi: a - d: e - f: . 

1553 7,2 ( 3,8000) 6,2 ( 3,2800) - - - - 56,9 (30, 1570) - 29,7 53,0000 13,4 S6,6 

1555 ikke oppgitt 

1556 2,3 ( 3,0400) 6,2 { 8,0975) - - 4,3 (5,6000) 79,8(104,8791) - 7,5 131,4275 12,8 S'i,2 

1558 - - - - - - - 100,0(139,8400) - - 139,8400 - 100,0 

1561 11,2 (16,9100) 14,3 (21,6275) - - 2,3 (3,5400) 72,2(109,1119) - - 151, 1245 27,8 72,2 

1566 38,9 {63,4600) 2,7 ( 4,4588) - - - - 49, 1 (80, 1380) - 9,3 163,2138 41,6 58,4 

1569 33,2 (59,8500) 5,7 (10,2500) - - 1,4 (2,4425) 50,7 (91,4096) - 9, 1 180,2950 40,3 59,7 

~ 1571 29,3 (50,2200) 5,3(9,1163) - - 1,0 (1,6625) 58,5(100,3871) - 6,0 171,6018 35 ,6 64,4 
<X> 

1574 23,5 (44,3300) 9 • 5 ( 1 7 • 85 00) 1,9 (3,5150) 60,9(114,9122) 4,3 188,6900 34,9 65, 1 ....J - - -
1576 18,4 (42,4700) 7, 1 (16,3200) - - - - 69,2(159,8434) - 5,3 230,9875 25,5 74,5 

1577 17,0 (35,0300) 4, 1 ( 8,4150) - - - - 74,7(153,7295) - 4,2 205,7958 21' 1 78,9 

1581 21,7 (65,2000) 2' 1 ( 6' 4325) 0. 6 ( 1 '8225) 2,5 (7,5590) 72,0(215,9564) - 1,0 299,9395 26,9 73,0 

1582 12,0 (34,2300) 3,9 (11,1013) - - 1,6 (4,6200) 81,6(232,4091) - 0,9 284,8151 17 ,5 82,5 

1586 16,2 {33,4150) 5,2 (10,7900) - - 0,6 (1,1600) 70, 9 (146,2454) - 7,1 206,2700 22,0 78,0 

1591 16,4 (46,3250) 2,5 ( 7,1400) - - - - 78,0(220,0146) - 3, 1 282,0700 18,9 8t,1 

1596 24,5 (69,4875) 1,9 ( 5,4400) - - - - 65,7(186,0394) - 7,9 283, 1650 26,4 73,6 

E601 27,7(111,1800) 2,5 (10,2000) - - - - 38,5(154,4033) 18,0 * 13,2 * 401 ,0475 30,2 69,7] 

-
~ (16 år): 567,7675 140,3189 1,8225 30,0990 2 085,0727 2 972,2355 

-
* Resultat av Karl 9.'s direktiver om å prioritere fisk og rein ved skatteoppkrevingen fra samene. Jfr. kongelige instrukser 

av nov. 1605 og 20. okt. 1606 (Handlingar r8rande Skandinaviens historia, 39. Delen, Stockholm 1858, s. 185 og 217, -

samt Fellman IV, s. 117. 



De varene/produktene som kystsamene betaler skatten med, har i 
svært stor utstrekning sitt opphav utenfor deres ressurs-område, 
og må være tilført gjennom handel. Andelen slike varer går for 
enkelte år faktisk opp i 98,5 prosent, verdimessig betraktet. 
Men i et par år, henholdsvis i begynnelsen og slutten av den 
undersøkte perioden, er andelen slike "fremmede" varer nede i 74 
- 84 prosent. Den relativt høye andelen av produkter fremstilt 
for egen hånd i det siste året (1607) er enkel å forklare, og 
skyldes den svenske statsmaktens særskilte politikk akkurat i 
disse årene: Det er utslag av at Karl den 9. hadde innskjerpet 
at skatten av samene primært skulle gis i form av fisk og rein, 
fremfor pelsverk, penger og andre betalingsmidler.r-oette var 
igjen et ledd i hans politikk med å kanalisere visse typer 
ressurser til disposisjon for statsapparatet, ikke minst med 
tanke på forsyninger til militære styrker han hadde engasjert i 
Baltikum. 

På den annen side ligger andelen innlands-samene betaler i form 
av tilførte varer, på fra 13 til 40 prosent. Innslaget av 
naturalia i deres samlede skatt ligger jevnlig på fra 60 til 80 
prosent, med et gjennomsnitt på 75, og faktisk i ett enkelt år i 
begynnelsen av perioden på 100 prosent. 

Dette later til å illustrere vesentlige forskjeller mellom 
kystsamenes og innlandssamenes økonomier, - i det minste -
forskjeller gjenspeiles i den begrensede sektoren av økonomien 
som lar seg fange opp av skattelistene. 

Det er strengt tatt kun denne sektoren av økonomien vi kan 
uttale oss om på grunnlag av dette materialet. Med dette har vi 
langt fra oversikt over den totale økonomiske aktiviteten fra 
de ulike samegruppenes side. Ikke bare teoretisk, - men også ut 
fra seinere kilde-materiale og bevart tradisjon, - er det 
overveiende sannsynlig at kystsamene har utnyttet en kombinasjon 
av en lang rekke ressurs-enheter i kystlandet. Men for den del 
av økonomien som berørte anskaffelse av likvider eller bytte
midler/produkter som kunne brukes til betaling av skatter og 
avgifter, gjelder det at de i mye større grad enn innlands-samene 
var involvert i et institusjonalisert bytte, som sikret dem til
førsler av slike varer som penger, metaller og tekstiler. 
(Dessuten er det rimelig å anta at dette institusjonaliserte 
byttet har sikret tilførsler av nødvendige forsyningsvarer 
utenfra, som f.eks. minimumskvanta av mel og salt). Tallene 
antyder at dette bytte-aspektet eller denne bytte-sektoren av 
Økonomien må være svært mye mer utviklet blant kystsamene enn 
blant innlandssamene. 

Innlandssamene synes på sin side å være langt mer direkte 

1 Kngl. instrukser av nov. 1605 (særskilt pkt. 2,) og 20. 
okt. 1606, - Handlingar r~rande Skandinaviens historie, 39. 
Delen, Stockholm 1858, s. 185 og 217, - samt Fellman IV, s. 117. 
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avhengige av det umiddelbare ressurs-grunnlaget innenfor deres 
ressurs-områder, når det gjelder betalingsvarene i skatter og 
avgifter. Her må en likevel være oppmerksom på at en del av 
pelsverket blant betalings-varene i skatten, kan være resultat en 
viss mellomhandel mellom innlandssamer og kystsamer, - slik det 
er belagt fra siste halvdel av 1500-tallet, - da innlandssamer 
kjøpte opp særskilte typer pelsverk som det fantes særlig gode 
forutsetninger for, og forekomster av i kystregionen. 2 

Det står imidlertid fast at den vesentlige delen av innlands
samenes betalingsvarer i skatten stammer fra deres eget ressurs
område, eller fra bytte med andre produsenter; - og ikke fra 
handel med profesjonelle handelsfolk utenfra. 

Feilkilde: Ensidigheten i kildematerialet og særskilte preferan
ser i skatteinnkrevingen? 

I tillegg til de grunner som er nevnt ovenfor, kommer det inn at 
materialet kun vedrører forholdet til en nasjonalstats skatt
legging. Og en viktig feilkilde kan i denne sammenheng være 
særskilte preferanser blant skatteinnkreverne fra denne ene 
siden. Kan det f.eks. tenkes at bytte med andre varer blir under
representert gjennom skattelistene, fordi svenskekongens 
skatteinnkrevere primært var interessert i å drive inn pelsverk i 
skatt, og hadde maktmidler til å presse det igjennom? Kan det 
omvendt tenkes at skattelistene for kystsamene overdriver 
bytteaspektet i deres økonomi, fordi de svenske skatteoppkreverne 
var mindre innstilte på å ta fisk som betaling i skatten? I 
appendiks D er det godtgjort at en fra svensk side i liten grad 
benyttet seg av den direkte skatten som oppebørselsmetode for å 
få tak i tørkede fiskeprodukter. 

Det finnes faktisk enkelte holdepunkter som støtter opp om den 
første antakelsen. Fra en tidligere omtalt klagesak fra 15593 

vet vi at en rekke typer pelsverk ble verdsatt for mer i den 
"frie" omsetningen med birkarlene, enn de gikk for ved skatteinn
drivingen. Sannsynligvis kunne man undertiden oppnå enda bedre 
priser, hvis det f.eks. forekom samtidig oppkjøp fra russiske 
handelsmenns side. (Steckzen 1964:342-343.) Ut fra et alment 
resonnement skulle en derfor anta kronens skatteoppkrevere måtte 

2 Notater i Jans Nilssons regnskap for Pite lappmark 1565, 
Nils Ingvaldssons regnskap for Lule lappmark 1565, samt Niels 
(Nielsson) Oravainens regnskap for Terne lappmark 1569, - SRA, 
Kammararkivet, Landskapshandlingar, Norrlands lappmarker, 
mikrofilmrull CD 2087, 1565; og CD 2088, 1569; også gjengitt i 
Qvigstad & Wiklund, Dokumenter angaaende flytlapperne ... , Kra. 
1909, s. 227. 

3 "Utdrag av Handlingar rarande lappmarcken 1559. (FSA 4975-
4976)", Fellman IV, s. 21ff. 
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være interessert i å drive inn pelsverket i form av skatt. 

Som en kontroll kan en imidlertid se på den absolutte verdien av 
pelsverk som kom inn form av skatt. Dersom denne varierer i takt 
med den etterspørselen etter pelsverk som kom til uttrykk gjennom 
det ordinære oppkjøpet, skulle det være en indikasjon på at 
andelen av pelsverk blant skattebetalingsvarene i første rekke er 
en funksjon av den almenne etterspørselen etter pelsverk, og ikke 
uten videre kan tas som et uttrykk for innnlandssamenes egen 
tendens til å ville bytte bort eller selge sine primære 
produkter, eller levere dem direkte i skatt. Dersom en etter 
tallmaterialet i appendiks B plotter de to størrelsene - verdien 
av pelsverket som blir kjøpt opp av den svenske kronen, og 
verdien av pelsverket den tatt direkte i skatt - får en to 
kurver som vist på figurene 6.1. og 6.2. Det fremgår at de to 
kurvene i det store og hele følger hverandre, selv om kurven for 
pelsverket i skatten er mye mindre utsatt for de korttidige 
fluktuasjonene som kjennetegner kurven for pelsverket i det 
ordinære oppkjøpet. 

Dette bør mane til en viss forsiktighet når det gjelder å trekke 
vidtgående slutninger om omfanget av bytte-aspektet i innlands
samemes økonomi utelukkende på dette grunnlaget. Andelen pelsverk 
i skattelistene kan være influert av preferansene til skatte
oppkreverne. Skinn og egen-produserte varer kan på denne måten ha 
kommet til å bli oppvurdert, og tilførte handelsvarer tilsvarende 
undervurdert. - På den andre siden kan det også være at sam
variasjonen mellom skinn-andelen i de to kurvene rett og slett 
reflekterer variasjoner i dyre-populasjonene over tid. 

På den annen side ser det ut til at vi står på tryggere grunn når 
det gjelder vurderingen av bytte-aspektet i kystsamenes økonomi. 
Her har vi nemlig flere indre kontrollmuligheter. Her kunne man 
omvendt forvente at de svenske skatteinnkrevernes preferanser 
kunne ha medført at bytte-aspektet var blitt overdrevet, men 
dette ser ikke ut til å være tilfelle. En kunne her tenke seg at 
den relative sammensetningen av skattevarene fra kysten ville gi 
et feilaktig inntrykk av denne samegruppens Økonomi, fordi de 
svenske skatteoppkreverne kanskje var mindre interessert i å 
motta fisk som skattespecies. Bytte-aspektet kunne da ha blitt 
overdrevet, ved at skatteoppkreverne var mindre innstilte på å ta 
imot det fremste produktet til kystsamene, nemlig tørrfisk og 
andre tørkede fiskeprodukter. 

Nå er det i appendiks D godtgjort at inndriving gjennom den 
ordinære skatten spilte en underordnet rolle blant de måtene som 
den svenske kronen skaffet seg tørkede fiskeprodukter på. (jfr.s 
} Dernest indikerer de klare avvikene i den relative sammen
setningen av betalingsvarene helt i begynnelsen av perioden, og 
helt i slutten, at det var fullt mulig å ta fiskeprodukter som 
skattevare i mye større utstrekning enn det generelt ble gjort. 
Disse to avvikende årene, 1553 og 1607, representerer perioder da 
den svenske kronen sentralt førte en særskilt aktiv politikk for 
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Fiqur 6.1. Pelsverk oppebå.ret i skatt 1552 1607. 
lnnlrmd Q'i ky:st. 
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å sikre leveranser av fiskeprodukter. Den første faller sammen 
med Gustav Vasas storstilte ressurs-politikk i nord (jfr. 
kapittel 7). Og det siste året er utslag av Karl d. 9.'s direk
tiver. Andelen av fiskeprodukter i begge disse årene er tydelig 
påvirket av disse påtrykkene fra sentralt hold. Men dermed ble 
det samtidig demonstrert at det var fullt mulig å ta mer fisk som 
skattebetalingsvare enn det vanligvis ble gjort. 

De to årene ved begynnelsen og slutten av perioden angir altså 
det nivået fiskevarene kan få blant skattevarene, når inn
krevinga-myndighetene satte noe særskilt inn på det. Men dermed 
angir de også en øvre grense for hvor stor denne fiske-andelen 
kan bli. Sammen med andelen pelsverk etableres det dermed en 
nedre grense for hvor liten andelen byttemidler/handelsvarer kan 
bli. Og den minimumsgrensen som på denne måten etableres, er 
relativt høy; - andelen tilførte varer synker ikke under 74 - 84 
prosent. 

Nivået i størstedelen av perioden kan m.a.o. tolkes som den 
andelen som kystsamene selv så seg tjent med å yte direkte i 
skatt, i periode(r) da det ikke ble satt inn særskilte tiltak fra 
de svenske skatteinnkrevernes side. Kystsamene kan da ha sett 
seg langt bedre tjent med å levere fiske-produktene til det 
dansk-norske avtaker-apparatet, mot å få i bytte varer som de 
til dels kunne bruke i betalingen av skatter og avgifter. Dette 
forholdet, at kystsamene utrustes med blant annet penger til 
skattebetalingen av den dansk-norske handelen, er et stadig 
tilbakevendende poeng i kilder fra noe senere tid. 4 Til støtte 
for dette kan en også peke på en analyse av prisforholdene for 
fiskeproduktene i de to handels-systemene. Ved ordinært oppkjøp 
kan det se ut som om kystsamene fikk omtrent samme priser ved 
omsetning av fisken i det dansk-norske systemet som i det 
svenske. (0,42 mot 0,38 lispund hamp pr. lispund tørrfisk. 5 Ved 

4 Klage fra 4 Bergensborgere over at fogden Ivar Nilssøn 
hadde krenket deres privilegier ved å "gjøre Finnerne .•. stor 
Undsætning med Penge og i andre Maader og derfor igjen optage hos 
dennem i Betaling hvis fisk .•. ", - NRR VII, s. 401 - 4/5-1638. -
Jfr. domslutning på ting i Omgang, 26/6-1641, referert hos 

Lilienskiold, Speculum Boreale, "Om Negocien", Finnmark omkring 
1700, bd. 2, Nordnorske samlinger IV, 4 hefte, Oslo 1943, s. 259. 

5 Verdirelasjonen 0.38 lispund hamp pr. lispund fisk 
innenfor det svenske systemet er hentet fra appendiks B: 
"Verdirelasjoner i den svenske kronens handel", s •••• I følge 
oppgaver over fiskeprisen i det norske lensregnskapet 1566-67 
(NLR V, s. 254 - 257), sammenholdt med prisen på ost sammesteds 
(og dessuten bekreftet i NRJ IV, s. 640), ble det i fiskeri
distriktene i Nord-Norge på slutten av 1560-tallet betalt 0.5 
dlr. pr. våg fisk. - Samtidig oppgir NRJ IV, s. 640, prisen på 1 
(lis- ?)pund hamp til 0.5 dlr. Med den størrelsen på lispundet 
som er dokumentert i appendiks I, får vi: 
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innkrevingen av selve skatten synes imidlertid de svenske 
skatteinnkreverne å ha lagt seg på et nivå som utgjorde halv
parten av den ordinære svenske prisen ved kjøp og salg. (0,19 
lispund hamp pr. lispund tørrfisk. 6 Dette måtte gjøre det langt 
mer fordelaktig først å bytte fisken gjennom det dansk-norske 
apparatet, og så bruke deler av de tilførte varene som betaling i 
den svenske skatten. Når andelen fisk ligger langt over det 
sedvanlige i de to nevnte årene, og det tydeligvis skjer som 
følge av sentrale direktiver, må vi tro at de svenske skatte
oppkreverne må ha satt inn press eller maktmidler av noe slag for 
å få kystsamene til å betale i form av fisk. 

Mens preferansene i skatteinnkrevingen i innlandet kunne få det 
utslag at bytte-aspektet innenfor denne sektoren av samenes 
økonomi kunne bli underrepresentert i forhold til det faktiske, 
kan vi ikke regne med at det tilsvarende skjedde for kystsamene. 
Her er det derimot grunn til å tro at skattevarenes relative 
sammensetning gjennom størsteparten av perioden gjenspeiler en 
faktisk innretning hos kystsamene mot det dansk-norske avtaker
apparatet. 

6.2.2. Skatteoppkreving og vare-oppkjøp i regi av den svenske 
kronen. 

I foregående avsnitt har vi kun lagt til grunn selve skatte
regnskapene, og vurdert den relative sammensetningen av beta
lingsvarene i skatten. Dette har gitt oss holdepunkter for klare 
tendensielle forskjeller mellom innlandssamer og kystsamer, når 
det gjelder den relative størrelsen på den sektoren av deres 
økonomi som er rettet inn på bytte og handel med produkter som 
har sin opprinnelse utenfor deres primære ressurs-område, eller 
andre produsenters ressurs-områder. 

Vi vil nå forsøke å gå et skritt videre. Fra å uttale oss om den 
relative størrelsen på byttesektoren innenfor henholdsvis 

1 våg fisk= 2.37 lispd fisk= 1 lispd hamp, dvs.: 
1 lispd fisk = 0.42 lispd hamp. 

6 Jfr. "Utdrag av Handlingar r5rande lappmarcken 1559 (FSA 
4975 - 4976)", Fellman IV, s. 21-22: "Utaff thesse efthrne 
Parttzeler plåge Torn5 Lapper uttg5re then skatt åhrligehn eftehr 
then wårderingh såm hår eftehrf5lier ••• 

1 lispd gedder 1/2 mrk. 
1 lispd Bernfisk 1/2 mrk. 

Etter verdirelasjonen i appendiks B., s. 46, var 1 mrk. i 
perioden 1556-68 tilsvarende 0.38 lispd. hamp. Dvs. at 1 lispd. 
fisk omkring 1560 ble verdsatt til 0.19 lispd. hamp i den svenske 
skatte-innkrevingen. 

194 



kystsamisk og innlandssamisk økonomi, vil vi nå prøve å uttale 
oss konkret om innretningen av disse respektive byttesektorene. 
Dette vil vi søke å oppnå ved å koble disse summene over 
skattespecies sammen med summene over de byttemidler som ble 
benyttet i den handelsvirksomhet som ble drevet for den svenske 
kronens regning. Som omtalt i kapittel 5. foregikk det en 
tildels omfattende handel fra den svenske kronens side, både i 
innlandsområdene og i kystsamenes bosetningsområder. Hoved
innholdet i denne handelsvirksomheten var oppkjøp av ulike typer 
pelsverk, men som vi har sett forekom det også til tider oppkjøp 
av fiskeprodukter, vesentlig fra kystområdet. De oppkjøpte 
kvanta, samt mengdene av varer og ekvivalenter som ble gitt i 
bytte, får vi beskjed om gjennom oppgavene i den svenske kronens 
regnskaper. Det gjelder postene: "Kjøpte skinnvarer" eller 
"Vildvare", og listene over "Forbytte partzeler", dvs. skatte
species som er benyttet som er benyttet som byttemidler ved denne 
handelen. Vi sammenlikner altså verdisummene i den svenske 
skatten, med de varemengder som begge samegrupper "tok ut" fra 
den svenske kronens handel, gjennom sitt ordinære bytte med 
kronens "lappefogder". 

I tabellene 6.23 - 6.24 er det for en rekke år i annen halvdel av 
1500-tallet gitt opplysninger om den absolutte verdien av 
mengden byttemidler anvendt i den svenske kronens handel, brutt 
ned på henholdsvis innlandsområdet og kystlandet. Dernest er det 
gitt opplysning om den relative sammensetningen av byttemidlene 
fra år til år, fordelt på sentrale vareslag/ekvivalenter som: 
Penger, sølv, kopper, tekstiler, tørrfisk, hamp, smør, mel/korn
varer. 

Dersom en legger til grunn de absolutte tall for hvert vareslag, 
(som utgjør grunnlaget for de relative beregningene,) kan en 
sette disse summene av ulike byttemidler som ble tilført de 
samiske lokalsamfunn gjennom den statlige svenske handelen, i 
forhold til summene av de samme vareslag som ble trukket ut fra 
de samme lokalsamfunn i form av skatt til den samme nasjonal
staten. 

En kan på denne måten få et absolutt og relativt uttrykk for den 
"betalingsbalansen" som eksisterer mellom de samiske lokal
samfunn, og virksomheten til en av de impliserte nasjonalstatene. 
Ved vurderingen av det bildet som fremkommer på denne måten, må 
en ha klart in mente at det samtidig var implisert to andre 
nasjonalstater, og at det i tillegg til handelsvirksomhet og 
skattlegging fra de offisielle representantene for nasjonal
statene foregikk en parallell virksomhet fra andre økonomiske 
interessegrupper. I innlandet måtte således den svenske kronens 
ombudsmenn gjennom store deler av perioden konkurrere både med 
bikarler som opererte på "privat" basis, samt med russiske og 
karelske kjøpmenn. Likevel kan en sammenstilling av mengden 
byttemidler som strømmet inn i de samiske lokalsamfunn fra den 
svenske kronen, og det som strømmet ut av dem til den samme 
kronen, være instruktiv; - ikke minst på grunn av de "negative", 
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Tabell6.~3·Byttemidler anvendt i den svenske kronens oppkjøp av pelsvarer i kystregionen. 

Relativ fordeling mellom ulike varekategorier. 

Bernfisk/ Mel/ Samlet Penger: Sølv: Kopper: Jern: Tekstiler: gjedder: Hamp: Smør: brød: absolutt 
% Abs.: % Abs.: % Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: verdi: 

1552 

1555: 

1556: 
/ 

1558: 

1561: 

1563: 

1566: 

1569: 109,0 (2,28) 2,28 

1570: 

1571: 

1572: 64,1 (6,20) 35,9 (3,47) 9,67 

1573: 100,0 (1,24) 1,24 

--" 1574: 87,9 (7,25) 12,1 (1,00) 8,25 
l.D 
O"I 1576: 

1577: (?) 49,6 (3,00) 50,4 (3,05) 6,05 . 
1581: ·. 
1582: 15,1 (2,45) 8,4 (1,35) 13,4 (2,16) 27,9 (4,51) 35,3 (5,70) 16,17 

1584: 21,6 (4,15) 11,2 (2,16) 7,8 (1,50) 59,3(11,39) 19,20 

1585: 

1586: ca. 40,0 (8,00) ca.47,5 (9,50)ca.12,5 (2,50) 20,00 

1589: 38,6 (11,98) 21,9 (6,80) 4,0 (1,24) 9,7 (3,01) 25,8 (8,01) 31,04 

1590: 25,5 (3,27) 10,0 (1,28) 50,7 (6,50) 13,9 (1,78) 12,84 

1591: 10,6 (4,09) 30,9 (11,90) 28,5(10,99) 30,0(11,57) 38,55 

1592: 42,8 (9,26) 6,3 (1,36) 13,9 (3,01) 37,0 (8,01) 21,64 

1593: 5,2 (1,09) 6,5 (1,36) 28,7 (6,00) 59,6(12,46) 20,91 

1594: 22,0 (9,83) 45,7 (20,41) 22,4(10,00) 10,0 (4,47) 44,71 

1595: 22,0 (10,88) 44,0 (21,76) 5,5 (2,72) 5,1 (2,52) 23,4(11,57) 49,45 

1596: 28,6 (9,26) 25,2 (8,16) 21,6 (7,01) 24,7 (8,01) 32,44 

(28 år): 21.5 (71,83) 22,7 (75,90) 0,8 (2,59) 5,7(19,04) 20,0(67,05) 28,6(95,52) 334,43 

(16 år): 14,6 (18,08) 16,3 (20,06) 1,1 (1,35) 7,6 (9,41) 27,9(34,50) 30,6(37,83) 123,73 



.. . .. - - .", ... ....... ·-- .. ..... ,, __ -· - · .... . ·- <\. - ". 

Tabellb.2'lByttemidler anvendt i den svenske kronens oppkjøp av pelsvarer i innlandssiidaene. 

Relativ fordeling mellom ulike varekategorier. 

Bernf isk/ 
flenger: ::;iølv: Kopper: 1Jern: ',l'ekstiler: gjedder: 1Hamp: ~mør: fiel/brød 

7. ' Abs . : ,7. Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: 7. I Abs.: 7. Abs.: 7. Abs.: ~ Abs.: 

1552: 100,0(16,92) 16,92 

1555: 26,5 (7,20) 11,0 (3,00) 47,8(13,00) 14,7 (4,00) 27,20 

1556: 53,2(21,60) 11,1 (4,50) 35,7(14,50) 40,60 

1558: 100,0(78,85) 78,85 

1561: 100,0(18,62) 18,62 

1563: 76,1(34,58) 23,9(10,85) 45,43 

1566: 86,1(34,58) 13,9 (5,58) 40,16 

1569: 71,9(45,60) 12,3 (7,79) 15,8(10,07) 63,46 

1571: 10,2(11,16) 33,6(36,72) 1,3(1,37) 54,9(59,96) 109,21 

....... 1572: 7,9 (4,95) 43,9(27,53) 48. 2(30. 22) 62,70 
l.D 1573: 24,2(19,84) 15,9(13,01) 43,1(35,30) 81,98 -....] 

1574: 12,5 (7,44) 14,1 (8,42) 59, 1(35' 30) 59,76 

1576: 11,1(17,36) 6, 7(10,46) 25,5(40,10) ' 
156,96 

\ 

1577: (9,61) (1,53) (8,18) 

1578: ca.21,4 (6,20) ca . 14,1 (4,08) ca. 10, 3 (3, 00) ca. 0,6 ca. 17 ,2 (5 ,00) ca.29,00 

1581: 9,8 (2,85) 17,0 (4,98) 32,5 (9,50) 40,7(11,88) ca.36,4(10,56) 29,21 

1582: ca. 7,0 (7,34) ca . 14,2(14,94) ca. 39,9(41,94) ca. 21,9(23,00) ca.13,6(14,28) ca. 3,4 (3,57) ca. 105,00 

1586: (19,56) (27,39) 

1591: 14,8(30,25) 5,5(11,22) 16,9(34,50) 37,6(77,00) 25,2(51,50) 204,59 

1596: 12,4(12,54) 2,0 (2,04) 36,6(37,12) 22,7(23,00) 26,3(26,67) 101,40 

(20 år):30,9(378,25) 13,5(165,13) 0,1(1,37) 31,5(385,90) 11,8(145,00) 9,6(117 ,33) 2,7(32,63) 1225,61 

(16 år):30,6(312,68) 11,8(120,51) 0,1(1,37) 30,0(306,53) 13,7(140,00) 11,5(117,33) 2,2(22,07) 1020,49 



indirekte indikasjoner det kan gi m.h.t. handelskontakter rettet 
andre veier. 

Sammenstillingen er foretatt på basis av 16 utvalgte år fra 2. 
halvdel av 1500-tallet, som det finnes både skattteoppgaver samt 
handelsoppgaver for. Summene gjelder hele innlandsområdet i Terne 
lappmark, samt det kystsamiske bosetningsområdet fra Varanger til 
og med Ofoten. I innlandet omfatter det altså siidaene: Tinge
varre, Siggevarre, Rounala, Suondevarre, Guovdageaidnu, Lappo-
j avre, Avjovarre, Tenoby/Juxbye, Ohcejohka og Anar. Summene er 
ikke forsøkt sett i samband med antallet skattytere i de ulike 
regioner, til tross for at summene som vedrører aktivitet og 
handel i kystlandet, dekker en befolkning (et skattytertall) som 
kan være omlag dobbelt så stor som befolknings-/skattytertallet 
for innlandet. (Godt og vel 300 mot om lag 150, for store deler 
av perioden.) Dette fordi vi først og fremst er interessert i det 
relative forholdet mellom "tilførsel" og "uttak" for hver region 
som region betraktet, og ikke i å belyse størrelsen på skatten 
eller byttemidlene regnet pr. skattyter. Tallene gjelder summer 
for de 16 utvalgte årene samlet. 7 

Det må understrekes at dette regnestykket kun er satt opp med 
sikte på å klarlegge hoved-tilførselsveier for de ulike produk
ter og vareslag. Det gjør ikke pretensjoner om å danne grunn
laget for vurderinger om netto innførsel/utførsel av total verdi 
mellom den svenske staten og de samiske besetnings-områdene. De 
vare-mengdene som her betraktes som tilført samene, var jo nett
opp byttet med varer som samene produserte, etter en verdi-nøkkel 
som pr. definisjon tilsier ekvivalens i selve bytte-forholdet. 
Om den svenske kronen oppnådde høyere priser, bl.a. ved eksport 
til kontinentet, eller om samene kunne ha oppnådd gunstigere 
bytte-forhold ved salg på norsk side, er irrelevant i denne 
forbindelse. I tillegg til dette ordinære handels-byttet, kom 
altså selve den svenske skatten. I sum kan det derfor ikke være 
tvil om at det var en netto strøm av verdi ut av de samiske 
bosetningsområdene til den svenske kronen, på samme måte som til 
de øvrige nasjonalstatene. - Regnestykket ovenfor er ment å 
kunne gi en pekepinn om hvor hovedmengdene av de likvide midler 
samene brukte til betaling av den svenske skatten, kom fra. 

De tall-forhold som kommer frem gjennom sammenstillingen i tabell 
6.25., er anskueliggjort gjennom de doble histogrammene i figur 
6.3. - 6.4. Betalingsvarene som ytes i skatt er her ført til 
venstre, mens mengdene av betalingsvarer som blir tilført gjennom 
den svenske kroners handel, er ført til høyre. For å illustrere 
den andel av "egen-produserte" varer som henholdsvis innlands-

7 De 16 årene er: 1552 - 1555 - 1556 - 1558 - 1561 - 1566 -
1569 - 1571 - 1574 - 1576 - 1577 - 1581 - 1582 - 1586 - 1591 -
1596. 

198 



I 

Tabell 6. 25. 

Sammenstilling av summer for ulike skattespecies i den svenske skatten, og oppgaver over 
byttemidler levert av den svenske kronen gjennom handel. <Oppgitt i lispund hamp.) 

Penger: 
Sølv: 
Kapper: 
Tekstiler: 
Naturalia: 

SUM: 

Kystområdet: Innlandet: 
a b a:b= a b a:b= 

Levert i Ti Iført Levert i Tilført 
skatt til gjennom skatt til gjennom 
den svenske den svenske den svenske den svenske 
kronen: kronens kronen: kronens 

handel: handel: 

2758,6594 18,0775 152 ganger 534,3525 312,6719 1, 7 gang 
775,1852 20 ' 0600 38 ganger 129,5289 120,5000 1 gang 

99,9370 1,3500 74 ganger 1,8225 1,3650 1 gang 
917,7827 9, 41ØO 74 ganger 28,9390 306,5063 1/lØ gang 
325,(1365 2472,3701 

4876,6008 I 3161,0130 

samer og kyst-samer betaler i skatt, er verdien av disse ført opp 
under betegnelsen "naturalia". 

Verbalt kan resultatet oppsummeres slik: 

Penger: 

Fra kystregionen betales det over 150 ganger så mye i skatt i 
form av penger, som det tilføres den samme regionen gjennom den 
svenske kronens handel. 

For innlandets vedkommende betales det imidlertid bare bortimot 
dobbelt så mye (eller 1,7 ganger) i form av penger, som det 
tilføres gjennom handelen. 

Sølv: 

Mens kystregionen betaler nesten 40 ganger så mye i form av sølv, 
som det den får igjen, gjennom den svenske kronens handel, be
taler innlandet omtrent like meget i skatt, som den får tilført. 

Kopper: 

Også når det gjelder kopper, betaler innlandet omtrent like mye i 
skatt, som det får tilbake, gjennom handelen med den svenske 
kronen. Imidlertid betaler kystregionen om lag 70 ganger så 
meget som den får tilført. 
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Tekstiler: 

Når det gjelder denne varegruppen betaler kystregionen nesten 100 
ganger så mye som den får tilført gjennom den svenske kronens 
handel. I kontrast betaler innlandet bare en tiendedel så mye av 
tekstiler i skatt, som det den får tilført av tekstiler gjennom 
den samme handelen. 

Sammenstillingen gir et grunnlag for å karakterisere "bytte
sektorene" innenfor de to samegruppenes økonomier. Strengt tatt 
kan vi kun uttale oss om de deler av økonomiene som vedrører 
anskaffelse av likvider eller byttemidler/produkter som ble be
nyttet til betaling av den svenske skatten. Men når det gjelder 
denne sektoren er det klart at de to samegruppene har kvalitativt 
forskjellig innretning. I denne forstand er de altså langt på vei 
"differensiert" allerede ved midten av 1500-tallet. Kystsamene 
er - i en helt annen utstrekning enn innlandssamene - involvert i 
et institusjonalisert bytte, som sikrer dem regelmessige til
førsler av penger, edelmetaller og tekstiler. Sammenstillingen 
ovenfor godtgjør at en vesentlig del av de pengene, det sølvet, 
det kopperet og de tekstilene som kystsamene leverer i skatt, må 
stamme fra andre kilder enn den handelsvirksomheten som foregikk 
for den svenske kronens regning. Teoretisk kan det her synes å 
foreligge tre mulige alternativer: 

- Handel drevet av de profesjonelle svenske handelsmennene, 
- birkarlene - for egen regning. (Eventuelt handel for egen 
regning fra kongens fogders side.) 

- Det dansk-norske handelssystemet, 

- Det russiske handelssystemet. 

Gir vi oss inn på en mer konkret analyse av sammensetningen av 
betalingsvarene i skatten, og f.eks. går igjennom hvilke typer 
tekstiler det er snakk om, peker dette likevel i en bestemt 
retning: Via det dansk-norske handelssystemet og gjennom 
formidling videre til sentrale produksjonsområder for tekstiler i 
Vest- og Sentral-Europa. ("Nersk" fra Naarden, "GØrlesk" fra 
GBrlitz, "Bemesk" osv.) Det ville være rimelig om også hoved
parten av pengene, sølvet og kopperet var tilført via det 
dansk-norske systemet. Under neste punkt skal vi imidlertid 
forsøke en videre differensiering når det gjelder handels
tilknytning for ulike deler av kystregionen. 

I innlandet betaler derimot samene litt mer i form av penger enn 
det de samtidig blir tilført fra den svenske kronen gjennom 
handelen. For øvrig synes mengdene av sølv og kopper som de 
betaler inn, å være omtrent jevnstore med de kvanta de samtidig 
mottar fra samme kilde gjennom oppkjøpsvirksomheten. Kun når det 
gjelder tekstiler ser innlandssamene ut til å motta atskillig 
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større kvanta gjennom handelen med den svenske kronens represen
tanter, enn de leverer tilbake igjen, i form av skatt. 

I sum synes det derfor som om man må kunne konkludere med at 
innlandssamene i langt større grad er henvist til det svenske 
handelssystemet, og særskilt handelen med kongens ombudsmenn, når 
det gjelder å kunne skaffe seg tilførsler av "fremmede" varer, 
som blant annet kan benyttes til betaling av skatter og avgifter. 
Dette behøver imidlertid ikke å utelukke at innlandssamene også 
har skaffet seg vesentlig tilførsler gjennom handelen som 
foregikk med birkarlene, og at de dessuten har skaffet seg 
likvider (valuta) ved mellomhandel med pelsverk fra kystregionen, 
slik som tidligere omtalt. 8 Akkurat når det gjelder den almenne 
ekvivalenten penger, betaler de som nevnt noe mer i skatt, enn de 
får tilført, akkurat fra kronen. Det er rimelig å anta de har 
skaffet seg dette likvide overskuddet på en av disse to måtene. 
Endelig forekom det en utstrakt handel med nødvendige forsynings
varer (mel/korn, smør, jern-redskaper osv.) som vi ikke får 
oversikt over akkurat gjennom dette kildematerialet, men som vi 
av andre kilder vet hadde et relativt betydelig omfang. 9 

Selv om det kildematerialet som er gjennomgått her, kun belyser 
et utsnitt av den begrensede sektoren av samenes økonomi, som 
impliserer bytte og handel med eksterne aktører, skulle tendensen 
i det være såpass klar, at det må være fullt tillatt å konkludere 
med at kystsamer og innlandssamer hadde en kvalitativt for
skjellig innretning når det gjaldt byttesektoren av deres 
økonomier. Mens innlandssamene i hovedsak synes å være tilknyttet 
til, og integrert i det svenske handelssystemet, og i ikke liten 
grad den svenske kronens "offisielle" handel, synes kystsamene 
først og fremst å være innrettet mot andre systemer. Ut fra 
foreløpige analyser av betalingsvarenes sammensetning, synes det 
å være det dansk-norske systemet som kommer sterkest inn her, men 
her gjenstår det enkelte mindre spørsmål vedrørende differen
siering, som skal tas opp under neste punkt. 

8 Jfr. kap. 5, side 136; dessuten: "Anteckning" til J5ns 
Nilssons rakenskaper f5r Pite lappmark 1565 (Qvigstad & Wiklund: 
Dokumenter Il, s. 227); verdsetting av skinn som "Torn~ Lapper 
[plage] k5pe vtaff the Nårske ••• " (i "Lappernes Clage Mååhl. På 
Lappefåugtterne och Birckalan .•. 1559" - Fellman IV, s. 23), 
sammenholdt med svenske verdirelasjoner klarlagt i appendiks B; 
"Lappska fogdarnes relation af år 1614 angående bristen på 
skinnvarer i Lappmarken", Fellman I, s. 457. 

9 Jfr. oppgaver fra 1558, 1572-76, 1599, 1600 og 1603, over 
varebehov og varepartier i handelen med innlandssamene, referert 
hos Steckzen 1964:344 og 409; og hos Hoppe 1945:60-61. 
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6.3. Handelsmessig differensiering i kystområdet. 

6.3.1. Tilknytning til det russiske systemet? 

Som neste ledd skal vi ta opp spørsmålet om det finnes holde
punkter for videre skiller og differensiering når det gjelder 
handelstilknytningen for kystsamene i de ulike regionene. 
Fremgangsmåten vil da være at vi først betrakter "serie-" eller 
"masse-"materialet med henblikk på å avdekke eventuelle mønstre. 
Dernest vil vi trekke inn noen kilder av berettende karakter, som 
kanskje kan belyse slike mønstre ytterligere. 

"Serie-"materialet består fortsatt av den spesifiserte frem
stillingen av den relative sammensetningen av skattespecies fra 
kystlandet, som er gitt i tabellene 6.8 - 6.20. I disse tabellene 
er den relative fordelingen mellom skattevarene brutt ned på 
mindre regioner/fjord-områder langs kysten. Materialet er i alt 
brutt ned på 13 mindre regioner eller fjordområder. Regnet 
østfra: Varanger, Tana, Laksefjord, Porsanger, Altafjorden, 
Kvænangen, Nordreisa, Lyngen, Ullsfjord, kystsamiske lokaliteter 
på Ringvassøya, i Balsfjorden og i Malangen, samt tinglagene 
Gisund, Dyrøy og Astafjord (Salangen) i Senja len.) 

Gjennom dette kan vi iaktta visse kvalitative forskjeller mellom 
fjordene, når det gjelder skattespecies'enes relative sammen
setning. 

Klarest kommer forskjellene til syne når det gjelder innslaget av 
kopper og pelsverk blant skattespecies'ene. Her kan vi registrere 
at de fire østligeste fjordene gjennom nesten hele perioden 
fullstendig mangler innslag av kopper blant betalingsvarene i 
skatten. 

Tabell 6.26 representerer et forsøk på å anskueliggjøre disse 
trekkene. Tabellen utgjør en sammenfatning av tabellene 6.1 -
6.20, der de 13 mindre regionene langs kysten er ført sammen 
igjen til to grupper: "Øst" og "Vest". "Øst" dannes her av 
fjordene Varanger, Tana, Laksefjord og Porsanger, mens "Vest" 
omfatter resten av det kystsamiske bosetningsområdet til og med 
Sør-Troms (Salangen). 

Samtidig har de tre østligste fjordene et markant mindre innslag 
av pelsverk gjennom perioden. Riktignok har vi tidligere 
konstatert at andelen pelsverk er meget liten for alle kystsame
regionene som helhet. Likevel må andelen for de tre østligste 
fjordene karakteriseres som forsvinnende liten og nærmest ikke
eksisterende. Heller ikke forekommer det noe særskilt innslag av 
produkter av rein, som f.eks. kunne settes i samband med aktivi
tetene knyttet til fangstgravanleggene. I innlandet går reinskinn 
igjen som en ofte anvendt skattevare helt fra 1552 av. I kyst
området er derimot kun et mindre antall reinskinn nevnt gjennom 
størstedelen av perioden, og da aldri fra fjordene lengre øst enn 
Porsanger. (Fra denne fjorden levert 1 reinskinn i skatt i 
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henholdsvis 1576 og 1581). Levende rein opptrer som skattevare 
kun i innlandet, og først i særlig omfang i 1607. - I den ut
strekning virksomheten i tilknytning til fangstgravanleggene har 
gitt opphav til noe produksjonsmessig overskudd, må det altså ha 
vært kanalisert andre veier enn som betaling i den svenske (og 
dansk-norske) skatten. 

På dette grunnlag kan det være rimelig å stille opp en hypotese 
om at disse trekkene har samband med at disse tre-fire østligste 
fjordene har større grad av kontakt med det russiske handels
systemet, og at det for disse fjordområdene finnes en ekstra 
etterspørselsfaktor, som dels er rettet inn mot enkelte typer 
varer som kystsamene får tilført annetstedsfra (kopper gjennom 
det dansk-norske systemet). Og som dels er rettet inn mot en del 
av de "egne" produkter kystsamene fremstiller med basis i sine 
ressurs-områder (pelsverk). 

Dette mønstret, med en særlig russisk etterspørsel etter kopper 
og ulike typer pelsverk finner bekreftelse i en lang rekke 
kilder av verbal, berettende karakter. Vi skal her gi en kort 
gjennomgang av de viktigste, i det vi starter med de seneste og 
mest utførlige, og søker bakover, for å se om det samme mønstret 
kan skimtes da og. 

I amtmann Lilienskiolds "Speculum Boreale" fra omkring 1700, 
inngår en redegjørelse for "Ryske-handling udi Finmarchen". 10 

Når det gjelder etterspørsels-siden understreker Lilienskiold 
russernes oppkjøp av pelsverk, og særskilt deres prioritering av 
reve-, oter- og hareskinn. Dessuten gir han seg inn på en konkret 
jevnføring av prisene som tilbys av russerne, i forhold til pris
normene i den bergenske Finnmarkshandelen: 

" ..• end sige huad vel ved forværehets begierlighed kunde 
udi fortuskningen prosperis til dobbel ja 3dobb gevinst, thj 
i den at de Bergenske giffver for it maadelig Reffskind 3, 4 
å 5 ort som for Otterschind 4 till 6 ort Danske, kand bonden 
ved dette Kiøb hos Ryssen for en tæmmelig Ræff opnaa 13 å 15 
alen Vanmæl, ia for Otterschind fast mere, der ved de 
Bergenske dog aldrig kunde væntis, oc er dette it midell som 
hielper mangen ej ringe paa fod, naar dislige his Kiøbmanden 
dis oftere maa safnis. Ellers kiøber bonden gemenlig 10 å 12 
alen Wanmæl for daleren som ellers hos borgeren med 1 mark 
for alen maatte bekostis .•• "11 

Lilienskiold hevder altså at gevinsten kan bli mellom dobbelt og 
tredobbelt ved bytte av visse varer med russerne, i forhold til 
det man kan oppnå i Finnmarkshandelen: 

10 Lilienskiold 1943:316ff. 

11 Op. cit., side 318. 
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I handel med bergenske 
kjøpmenn: 

1 reveskinn: 3-4-5 ort = 

0,75-1,00-1,25 daler. 

1 oterskinn: 4-6 ort = 

1,00-1,50 daler. 

I handel med russiske 
kjøpmenn: 

1 reveskinn: 13-15 alen 
vadmel; som i handel med 
de bergenske ville ha 
tilsvart: 

2,17 - 2,50 daler. 

1 oterskinn: 13-15 alen 
vadmel, undertiden mer; 
som i handel med de 
bergenske ville ha tilsvart: 

2,17 - 2,50 daler. 

1 alen vadmel: 1 mark = 0,167 dlr. 1 alen vadmel:0,083 - 0,1 dlr. 

På dette tidspunktet ser altså vadmelet ut til å ha vært regnet 
for dobbelt så mye i Bergenshandelen som i russehandelen, mens 
reve- og oter-skinnene verdsettes fra halvannen til tre ganger så 
høyt hos russerne, som blant Bergens-kjøpmennene. Videre opplyser 
Lilienskiold at hareskinn betales med 8 skilling danske av 
russerne. 

I tillegg opplyser Lilienskiold for Varangers vedkommende at 
russerne også i stor grad etterspør en type varer som må være 
tilført dem utenfra; - nemlig gjenstander av kobber: 

" ••• Landsens-Wahrer som imodtagis bestaar udj •.• 
••• Gammel tin oc udbrent ia gamel Kobber falder oc udj 
deris begierlighed mod andre Varer at imodtage for billig 
pris ••• "12 

Omtrent samtidig heter det i en annen "Beskrifvelse over Øst
Finnmarken": 

" .•. Til Wehranger korner oc ved Juletider rydzer fra Malmis 
med kiØbmandskab til finnerne, saa som wadmel, lerrit, gryn, 
meel, brendevin, øxer etc. Annamer igien penge, vildvahre, 
oc gl. kobber, •.• "13 

For Øst-Finnmarks vedkommende blir denne russiske etterspørselen 

12 Ibid. 

13 Nordnorske samlinger I, Finnmark omkring 1700, s. 50. 
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videre bekreftet gjennom en serie kongebrev på 1600-tallet, som 
tok sikte på å regulere og innskrenke den russiske handelen. 
Gjennom en handelsforordning av 1657 ble det innskjerpet at 
samene ikke fikk lov til å selge pelsverk fritt til russerne, men 
skulle tilby dem til kongens ombudsmann først. 14 Dette gjaldt 
særskilt svartrev, mår og bever. I 1677 ble den russiske 
interessen for pelsverk av korsrev, rødrev og otere igjen 
bekreftet, gjennom et søksmål mot Knud Nielsen, som ble stevnet 
for utroskap mens han tjente hos den lokale handelsmannen og 
utrederen Oluf Olsen Blachstad. 15 

Om en utvider det geografiske perspektivet, og betrakter andre 
regioner hvor det russiske handelssystemet også gjorde seg 
gjeldende, blir likeledes de samme hovedtrekkene i etterspørsels
mønstret bekreftet. 20. januar 1638 ga borgermesteren i Oulu en 
inngående beretning om den russiske handelen. I følge denne 
beretningen etterspurte russerne på denne tid nettopp skinn av 
rev, oter, hare og hermelin fra Finland. Borgermesteren bekrefter 
dessuten at russerne ved siden av skinnvarer fremfor alt er 
interessert i å få rede penger og kopper i bytte for varene de 
medbringer. (Tegengren 1952:28.) 

Følger vi linjene videre bakover når det gjelder Botnviken, 
finnes det en beretning av Pite-pastoren Andreas Nicolai, som 
skildrer russernes handel i Torne og Kemi anno 1590. Om den 
russiske handel i den "botniske" regionen heter det: 

"Men the som pHiga handle med Ryszen haffue warit borggar 
och borgare drenger ifrå Stocholm, Upsala, Strengenes och 
andre steder, teslikes herremens tienare, Berckarler, 
landzki6pmen och b6nder, och haffue the utvendt Rydzenn til 
handa medelmottigh och rijnga R6de Reffuer, beffrer, 
ottrer, gråskins samfångh, haraskin, Renskin och annat 
sådant mere. 11 16 

Faktisk så tidlig som i 1540-årene har vi vitnesbyrd som peker i 
retning av det samme etterspørsels-mønstret for denne regionen. 
Som motivasjon for sitt forbud med de russiske kjøpmennenes 
aktivitet i enkelte havner langs Botnviken, refererer Gustav Vasa 
til rapporter som angivelig skal dokumentere at russerne tilbyr 

14 Referert på "thing Vdj Weranger", 12.02.1657, Finnmark 
Sorenskriverembete, 10 [Justisprotokoll 5], 1654-63, fol. 35b. 
(Statsarkivet i Tromsø.) 

15 Høstting Kiberg 10.09.1677, Finnmark Sorenskriverembete, 
[Justisprotokoll 11], fol. 54b. (Statsarkivet i Tromsø.) 

16 "Beskedh om Rågången som haffuer waritt emellan Swerige 
och Rysslandh udi Lappmarken. 1590." Handlingar r6rande Skan
dinaviens historia, 39. Delen, s. 107. 
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produkter som hansker, skinn lerret og hodebekledninger; og 
utfører kopper, perler og pelsverk. 

Av eldre kilder som mer direkte og kontant knytter seg til 
forholdene i vårt undersøkelsesområde langs kysten, kan en trekke 
frem et summarisk manntall over skattepliktige kystsamer, 
istandbrakt på svensk side i løpet av 1600-tallets første 
halvdel, men basert på et reellt regnskap fra 1597. 17 Her heter 
det 

" •••• Stellan (M5rner) beretter att lappene ifrån Malangen 
till Varanger hafue gifuit en daler af huar lap till Sverige 
och tuå daler till ryssen. Hafue rysserne det meste opburit 
vthi vahror. Nemligen vthi skinnvahrur, koppar, then, 
desslykes slagne daler och annet sådant." (Min utheving.)18 

I sum peker de berettende kildene ganske entydig i retning av at 
disse særskilte etterspørsels-preferansene var etablert så tidlig 
som 1. halvdel av 1500-tallet. 

Og på bakgrunn av dette samstemmige bildet av russernes etter
spørsel, fremstår den markante mangelen på kopper blant skatte
species' ene i fjordene fra Porsanger og østover, som en ganske 
klar indikasjon på tilknytning til russiske handels- (og 
skattleggings-) interesser. Den relative mangelen på pelsverk fra 
fjordene Laksefjord, Tana og Varanger, synes også å kunne 
forklares i dette perspektivet. (Indikasjonene på grunnlag av 
henholdsvis kopper og pelsverk faller altså ikke nøyaktig sammen; 
- Porsanger mangler fullstendig kopper blant skattespecies'ene i 
den svenske skatten, men har pelsverk. Lengre østover mangler 
pelsverk også.) 

Nok et moment som støtter opp om denne hypotesen, er den 
geografiske utstrekningen av det området som har vært gjort til 
gjenstand for den russiske "bue-takseringen." Som det er vist i 
kapittel 5 (side 125) og i appendiks G., strakte dette området 
seg nettopp til og med Porsanger langs kysten. (I innlandet 
omfattet det siidaene til og med Guovdageaidnu.) Selv om dette 
momentet har en fjernere, og langt mer indirekte forbindelse til 
de fenomener vi her drøfter, peker det i retning av tettere 
Økonomisk samband generelt sett, mellom det russiske handels- og 
oppebørselssystemet, og fjordene fra Porsanger og østover, enn 
når det gjelder de kystsamiske bosetningsområdene lengre vest. 

17 "Langdh opå the finnar som liggiandes åhre vti Westresi5nn 
och gi6re sinn skatt til Suerigie, Dannemarck och Rydtzlannh"; 
SRA, Danica - Granshandlingar Lappland - Norge, 1604-1609. 

18 Stellan M5rner, f. 1597, d. 1645. 1611-13 stattholder 
over vasterbotten og lappmarkene, 1634 landshøvding i vaster
norrlands lan, 1638 landshøvding for det nyopprettede Våster
bottens lan. - Jfr. Ovre Narrlands Historia, bd. II, s. 325. 
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6.3.2. Tilknytning til det dansk-norske systemet? 

Enda ett trekk lar seg lese ut av den relative sammensetningen av 
skattespecies i skatten fra kystområdet, som er fremstilt i 
tabell 6.8 - 6.20. Det dreier seg om en viss tendensiell 
forskjell mellom sør-Troms på den ene siden, og Vest-Finnmark og 
Nord-Troms på den andre. Igjen er det den relative andelen av 
kopper blant betalingsvarene vi fokuserer på. 

Under forrige punkt konstaterte vi at det omtrent ikke fantes 
nedslag av kopper i skatteregistrene for de 4 østligste fjordene. 
Dersom vi nå tar verdien av de oppgitte mengdene kopper betalt 
fra hver mindre region gjennom hele perioden (dvs. 7 utvalgte 
år), og setter i forhold til den samlede verdi-mengden levert i 
skatt fra hver av disse regionene, får vi følgende oversikt over 
andelen kopper fra disse regionene, - hele perioden sett under 
ett: 
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Tabell 6.27. 

Andelen kopper blant skattespecies'ene for 9 mindre regioner i 
Vest-Finnmark, Nord-Troms og Sør-Troms, for 7 utvalgte år fra 
perioden 1555 - 1591. 

Altafjord: 

Kvænangen: 

Nordreisa: 

Lyngen: 

Ullsf jord: 
Ringvassøy/ 

Balsfjord/ 
Malangen: 

Gisund: 

Dyrøy: 

Salangen: 

Verdi av 
kopperet: 

7,0337 

3,4494 

1,6838 

4,0551 

1,8099 

7,6364 

4,2937 

7,8524 

9,0104 

Samlet verdi 
betalt i skatt 
i løpet av 7 år 
i perioden 
1555 - 1591: 

384,3350 

207,1421 

227,7741 

166,7418 

101,2052 

199,1787 

69,4550 

77,8940 

91,0612 

Prosent-
andel kopper 
av samlet 
verdi: 

1,8% 

1,7% 

0,7% 

2,4% 

1,8% 

3,8% 

6,2% 

10,1% 

9,9% 

Forskjellen kommer enda klarere frem, dersom vi slår disse 
enkelte, mindre regionene sammen, og beregner den relative 
andelen kopper for henholdsvis Vest-Finnmark og Nord-Troms på den 
ene siden (dvs. strekningen fra og med Altafjorden til nordsiden 
av Malangen), og sør-Troms på den andre. Da får vi følgende 
resultat: 

Andel kopper blant skattespecies'ene: 

Vest-Finnmark 
og Nord-Troms 

Verdi av 
kopperet: 

25,6683 
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Samlet verdi 
betalt i skatt 
i løpet av 7 år 
i perioden 
1555 - 1591: 

1 286,3769 

Prosent
andel kopper 
av samlet 
verdi: 

2,0% 



Sør-Troms 21,1565 238,4102 8,9% 

Andelen kopper blant skattebetalingsvarene kommer for Sør-Troms 
på henimot 9 prosent, mens Vest-Finnmark og Nord-Troms har 
akkurat 2,0 prosent. Av de absolutte tall ser vi at verdi
mengdene av innbetalt kopper er omtrent av samme størrelses
orden i disse to områdene (21 mot 25-26 lispund hamp), til tross 
for at den samlede skatteinngangen fra Vest-Finnmark og Nord
Troms er over 5 ganger så stor som den fra sør-Troms. Dette sier 
også noe om tilbøyeligheten til å betale med kopper i de to 
områdene. 

Vi må ha lov til å tolke dette som en indikasjon på sterkere 
tilknytning til, eller innretning mot det dansk-norske handels
systemet i det sørlige området. Resonnementet bak dette hviler på 
følgende ledd: Under punkt 6.3.1. ovenfor har vi dokumentert at 
russerne i særlig grad synes å ha etterspurt kopper blant de 
varer de ville ta i bytte under sine handelsferder, både til 
landskapene rundt Botnviken, og til områdene i Øst-Finnmark. Den 
relative mangelen på kopper blant skattespecies'ene for de 
østligste fjordene, har også vært tolket som et utslag av denne 
etterspørselen fra russisk side. Av sammenstillingen som ble 
foretatt i tabell 6.25, s. 199, over skattespecies i den svenske 
skatten, og kvanta og vareslag tilført til de samiske lokal
samfunn gjennom den svenske kronens handel, fremgår det også at 
tilførselen av kopper gjennom den svenske handelen har vært 
minimal (-i hvert fall gjennom den "offisielle" handelen, i regi 
av den svenske kronen). Bortsett fra den "private" svenske handel 
i regi av birkarlene, foreligger det derfor ingen andre mulig
heter for tilførsel av kopper enn gjennom det dansk-norske 
systemet. Nå foreligger det ingen kilder som positivt kan belegge 
at den "private" handelsvirksomheten i regi av birkarlene stod 
sterkere sør for Malangen enn i områdene lengre nord. Det er 
derfor rimelig å konkludere med at den mest sannsynlige kilden 
til den relativt større andelen av kopper som er i omløp som 
skattespecies i Sør-Troms, er tilførsler gjennom det dansk-norske 
systemet. Dette antyder dermed en sterkere grad av tilknytning 
til eller innretning mot dette systemet, for kystsamene i 
sør-Troms enn for kystsamene lengre nord og øst. 

6.3.3. Tilknytning til det svenske systemet? 

Den detaljerte gjennomgangen av det "negative avtrykket" som har 
nedfelt seg gjennom den relative sammensetningen av skatte
species' ene fra kystområdet, har så langt i hovedsak bekreftet 
de skillelinjer vi tidligere har trukket opp mellom disse ulike 
regionene. Skillet mellom øst og vest i Finnmark (- mellom 
Porsanger og de øvrige fjordene i øst på den ene siden, og 
Altafjorden og områdene vestenfor på den annen, - ) er blitt 
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bekreftet. Dernest har skillet mellom Nord- og sør-Troms funnet 
en viss bekreftelse. 

Imidlertid kan en nærmere analyse av materialet kanskje godtgjøre 
en vesentlig skillelinje innenfor en region vi hittil har 
oppfattet som relativt homogen i produksjons-messig og handels
messig henseende. Det dreier seg om den kystregion som innled
ningsvis ble ført opp som nr. III, nemlig de kystsamiske samfunn 
på strekningen Malangen - Altafjord. Det fremste karakteristikum 
ved dette elementet i handelsmessig henseende, skulle som nevnt 
være av det opprinnelig var integrert i to handelssystemer, både 
det dansk-norske og svenske. Spørsmålet er nå imidlertid om ikke 
denne inndelingen må modifiseres, på grunnlag av den belysning 
som regnskaps-materialet kan gi. 

I tillegg til sammensetningen av skattespecies og fordelingen av 
tilførte byttemidler, vil vi i denne sammenheng også trekke inn 
de primære oppgaver over antall skinn/pelsvarer som den svenske 
kronen kjøper inn fra kystområdet. Oppgavene over dette, med 
stedfesting til de mindre regionene/fjordområdene langs kysten, 
er gitt i appendiks D. 

Innledningsvis i dette kapitlet understreket vi den klare 
forskjellen i handelsmessig "innretting" som eksisterte mellom 
kystsamer og innlandssamer i andre halvdel av 1500-tallet. 
Andelen skattebetalings-varer som ble tilført utenfra, lå på 
kvalitativt forskjellige nivåer hos de to gruppene. (jfr. side 
188f.) 

Men til tross for at dette er hovedmønstret, vet vi at det fore
kom et handelsutbytte på "tvers" av apparatene, og at kystsamene 
faktisk fikk enkelte forsyninger den veien også. Denne trafikken 
"over fjellet" har nettopp vært trukket fram som forklarings
faktor når det gjelder å forklare hvordan den samiske befolknin
gen i Finnmark demografisk sett kunne klare seg så mye bedre 
gjennom krise-periodene på 1600-tallet. Nettopp handel med 
"Torne-borgerne" har vært poengtert. Tilsvarende har forsøk på å 
stoppe denne handelen bestandig stått i et dårlig lys. 

I et forsøk på å belyse dette punktet, skal jeg ta derfor meg de 
vare-mengdene som den svenske kronens representanter i 2. halvdel 
av 1500-tallet anvendte ved oppkjøp av pelsvarer i henholdsvis 
kystregionen og innlandsområdet, og prøve å beregne hvike mengder 
av ulike levnetsmidler som denne varemengden representerte. 

De typer varebytte med kronens del av det svenske handels
systemet, som det er snakk om for de kystsamiske lokalsamfunn på 
denne strekningen, er oppkjøp av pelsvarer og fisk; - mot sølv, 
penger, ved siden av enkelte typer råvarer eller forarbeidede 
varer som er nødvendige for utskiftning eller vedlikehold av 
produksjonsmidlene. I første rekke gjelder dette hamp, men 
dernest, i mye mindre grad gjenstander av jern. I tabell 6.23 
ovenfor er det gitt en detaljert oversikt over slike byttemidler 
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anvendt fra den svenske kronens side i handelen med kystområdet. 
I drøftingen ovenfor (punkt 6.2.2, tabell 6.25), har vi kun 
anvendt oppgavene over byttemidler fra 7 utvalgte år, fordi vi 
ønsket å stille byttemidlene i forhold til mengdene av betalings
varer i skatten, som vi hadde oppgitt for disse 7 årene. Men når 
vi nå ønsker å danne oss et mer representativt uttrykk for hvilke 
byttemidler som ble anvendt i perioden som helhet, kan vi summere 
mengdene av anvendte byttemidler for alle år som vi har oppgaver 
for, det vil si 16 år. I tabell 6.28 nedenfor, har jeg ført opp 
den samlede verdi av de ulike typer byttemidler som er tilført 
kystområdet fra den svenske kronens side i bytte for pelsverk, i 
løpet av disse 16 årene. Til sammenlikning er det også ført opp 
de andeler av hvert vareslag man får, ved bare å legge oppgavene 
for 7 år til grunn. 
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Tabell 6.28. 

Relativ sammensetning av byttemidler anvendt i den svenske 
kronens oppkjøp av pelsvarer i kystområdet. Verdimessig betrak
tet. Oppgaver for 16 år under ett (1569, 1572-1574, 1577, 1582, 
1584, 1586, 1589-1596.) 

for 16 år: for 16 år: for 7 år): 

Smør: 95,5198 28,6 % (29,8 %) 
Sølv: 75,8976 22,7 % (17,2 %) 
Penger: 71,8219 21,5 % (15,5 %) 
Hamp: 67,0508 20,1 % (26,1 %) 
Tekstiler: 19,0400 5,7 % ( 8,1 %) 
Kopper: 2,5900 0,8 % ( 1,2 %) 
Kornvarer 
(mel, brød): 2,5000 0,8 % ( 2,1 %) 
------------------------------------------------------------
SUM: 334,4201 100,2 % (100,0 %) 

Det vil sees av tabellen at hovedtyngden av byttemidlene utgjøres 
av smør blant levnetsmidlene, penger og sølv, ved siden av hamp. 
Tekstiler og kopper spiller en mindre rolle. 

På grunnlag av disse oppgavene, samt oppgavene i tabell 6.24 
tidligere, kan den relative fordelingen av hvilke varer som ble 
brukt i den svenske kronens handel med samene, oppsummeres slik: 

Relativ fordeling av den svenske kronens 
byttemidler ved oppkjøp av pelsvarer: 

Kystregionen: :Innlandet: 

1. Smør 1. 
Penger og tekstiler 
(hver ca. 30 % ) . 

2. Penger, sølv og 2. 
3. hamp. 
4. (hver ca. 20%). 

3. Sølv, smør og hamp 
4. (hver 10 - 14 % ) . 

5. Tekstiler (ca. 6 % ) . 5. 

I appendiks D. og ovenfor, side 190-193 er det redegjort for at 
det oppkjøpet av tørrfisk som den svenske kronens representanter 
stod for i kystområdet, var av en viss omfatning i 1550-årene 
(1553), og i noen få år etter 1605 (særskilt 1607). Forøvrig 
forekommer slikt oppkjøp bare sporadisk i perioden. Mellom 1587 
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og 1607 kjøpte den svenske kronen ikke opp fiskeprodukter fra 
kystområdet i det hele tatt. Derimot forekom det andre oppe
børselsmåter. I denne sammenheng, hvor vi i første omgang 
fokuserer på den svenske kronens handelsmessige aktivitet, kan vi 
derfor se bort fra denne delen av varebyttet. 

Oppkjøpet av pelsvarer i kystregionen for den svenske kronens 
regning har vi derimot spesifiserte oppgaver for, som gjengitt i 
appendiks D. Det er også dette pelsvare-oppkjøpet som dekkes av 
de byttemidler vi nettopp har undersøkt sammensetningen av. 
Dersom vi ser på denne spesifikasjonen av de leverte pelsvarer, 
ser vi at den vesentligste mengden av pelsverket som leveres fra 
kystregionen i løpet av 1500-tallets andre halvdel, nettopp 
kommer fra de kystsamiske samfunnsenhetene som regnes til 
Altafjorden. Legger vi til grunn de verdirelasjoner som er 
etablert i appendiks B., kommer vi frem til at Altafjorden står 
for 70 prosent av den pelsvare-eksporten som i denne perioden 
foregår fra strekningen Malangen - Altafjord, - som vi altså 
hittil har betraktet som en kystregion, med felles tilknytning. -

På hele strekningen fra Malangen til Varanger utgjør dessuten 
Altafjords andel av pelsvareeksporten om lag 55 prosent, -
perioden sett under ett. Selv om hele Vest-Finnmarks- og Nord
Troms-regionen formelt sett skulle ha samme salgsrelasjoner til 
det svenske handelsapparatet, ser det altså ut til at Altafjorden 
faktisk sett er totalt dominerende når det gjelder pelsvare
handelen. 

I appendiks C. har vi drøftet problemene med å oppfatte 
"birkarletollen" eller "-tienden" som et umiddelbart kvantitativt 
uttrykk for mengden av fiskeprodukter som birkarlene kjøpte ved 
kysten. Konklusjonen er likevel at avgiften i de første årene 
umiddelbart etter dens innføring (1607-08) kan antas å avspeile 
reelle størrelses-forhold i birkarlenes oppkjøp av fiskeprodukter 
ved Atlanteren og Ishavet. Et mulig overslag for hele kyst
strekningen fra Tysfjord til Varanger kan etter disse oppgavene å 
dømme, gå opp i 200 - 300 våger. Dette skal peke bakover mot den 
perioden da birkarlenes aktiviteter i kystområdet var underlagt 
få restriksjoner fra den svenske kronens side. 

På denne bakgrunn, og på grunnlag av en jevnføring med omfanget 
av de fiskeprodukter som den svenske kronen drev inn i form av 
skatter og avgifter, kan en tentativt anslå birkarlenes 
fiske-oppkjøp til om lag 200 våger tørrfisk i året. Vi har 
imidlertid ingen holdepunkter for å knytte denne eksporten til 
bestemte områder innenfor strekningen Malangen - Altafjord, og må 
la det gjelde i forhold til alle kyst-samiske samfunnsenheter på 
denne strekningen. 

For å prøve å få et omtrentlig uttrykk for hva disse sidene av 
varebyttet kan ha betydd for den kyst-samiske befolkningen, kan 
vi regne verdien av pelsvare-eksporten om i varer som var 
sentrale blant de levnetsmidler som ble gitt i bytte, - eller i 
andre viktige næringsmidler som kyst-samene alternativt måtte 
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henvende seg til det dansk-norske handelssystemet for å få 
tilførsler av. Vi vil her gjennomføre denne operasjonen i to 
omganger: For det første med henblikk på smør; - dernest med 
henblikk på mel. 

Utgangspunktet er her oppgavene over den samlede verdien av 
pelsvare-eksporten fra kystområdet gjennom den svenske kronens 
oppkjøpere, som er gitt i appendiks D. - ved siden oppgavene over 
verdien av byttemidlene i den samme handelen, oppgitt i tabell 
6.23 ovenfor. Av begge disse tabellene fremgår det at den samlede 
verdien av det pelsverket som ble eksportert via den svenske 
kronens oppkjøp, på det meste ble vurdert jevnbyrdig med ca. 50 
lispund hamp (1590-årene). 

Holder vi i første omgang denne verdi-mengden opp mot verdi
relasjonen for smør, slik vi har etablert den i appendiks B. 
(0,89 for 1590-årene), kommer vi til at dette vil tilsvare et 
kvantum på i underkant av 60 lispund smør (eller nøyaktig: ca. 57 
lispund). - Dette representerer altså det smør-kvantum kystsamene 
ville kunne fått i bytte, dersom vi antar at de hadde muligheter 
til å få smør i bytte for hele pelsvare-eksporten til den 
svenske kronen. I virkeligheten ser det ikke ut til at de kunne 
oppnå mer enn 30 prosent av byttemidlene i form av smør. 
Imidlertid vil en slik teoretisk omregning kunne si noe om den 
relative størrelsen på handelskontaktene med hvert av systemene. 

Denne smør-mengden må så settes i relasjon til det gjennom
snittlige antallet kystsamiske hushold i regionen Nord-Troms og 
Vest-Finnmark, samt det årlige tilførselsbehovet som det er 
rimelig å regne med pr. hushold. 

Nå eksisterer det for innlandets vedkommende flere samtidige 
kilder som stipulerer årsbehovet av ulike forsyningsvarer for et 
samisk hushold. De fleste av disse synes å samstemme i at det 
årlige tilførselsbehovet når det gjaldt smør, lå på 2 lispund. 19 

Dersom vi foreløpig kan gå ut fra dette som et rimelig overslag, 
som også kan gjelde for den samiske befolkning langs kysten, vil 

19 Oppgave over årlig varebehov pr. samehushold i Lule og 
Pite lappmarker, i lappefogden Lasse Hermanssons regnskaper 1572-
1576, referert av Steckzen 1964:344: 

6 lispd. brød, 2 lispd. smør, 3 fjerdinger rugmel, 3 spann 
byggmel, 1,5 lispd. hamp, 15 alen vadmel og 5 mrk. salt. 

Arlig forsyningsbehov for en samekvinne som var ansatt for å 
vokte kronens rein, ble av lappefogden J~ns Carlsson i 1600 
oppgitt til: 

1 tn mel, 2 lispd. smør, 1,5 lispd. hamp, og 1,5 lispd. 
salt. (Hoppe 1945:61.) 

Etter et annet overslag fra begynnelsen av 1600-tallet gikk 
årsbehovet for et samisk hushold i innlandet opp i: 

2 tn mel, 1 lispd. smør, 2 lispd. hamp, 20 alen vadmel, 2 
lispd. salt og 5 mrk. kopper. (Ibid., s. 60.) 
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dette med andre ord si at den totale registrerte pelsvare
eksporten gjennom denne formen for bytte teoretisk kunne 
representere årsbehovet for smør for 28-29 kystsamiske hushold. 
Det pelsverket som omsettes til den svenske kronen på strekningen 
Malangen - Altafjord særskilt, vil på samme måte tilsvare 
årsbehovet for ca. 22-23 hushold; og den mengden av pelsverket 
som kom fra Altafjorden alene ville tilsvare årsbehovet for smør 
for 15-16 hushold. Dette representerer altså utelukkende det som 
kystsamene teoretisk ville kunne motta ved salg av pelsverk til 
den svenske kronen, riktignok i en periode da denne eksporten var 
på sitt største: 1590-årene. 

Nedenfor er det gitt en oversikt over det sannsynlige antallet 
kystsamiske hushold på strekningen Malangen - Altafjord i siste 
halvdel av 1500-tallet. 

Antall kystsamiske hushold i Nord-Troms 
og Vest-Finnmark 1555-1591: 

Strekningen Malangen -
Altafjord: 

1555: 
1561: 
1571: 
1576: 
1581: 
1586: 
1591: 

123 
126 
196 
180 
155 
148 
183 

Altafjord særskilt: 

56 
56 
47 
76 
60 
39 
54 

I relasjon til det antallet kystsamiske hushold som jevnt over 
fantes i perioden på strekningen Malangen - Altafjord, vil altså 
den beregnede smør-mengden dekke tilførselsbehovet for mellom 16 
og 20 prosent av husholdene. 

Denne metoden for å anskueliggjøre tilførselsgraden fra det 
"svenske" systemet gir langt fra noe fullgodt bilde. Men en 
gjennomgang av de feilkilder og forbehold som tallene må vurderes 
ut fra, kan likevel antyde at vi har å gjøre med faktorer som 
trekker i hver sin retning. 

På den ene siden synes det fiktivt og ubegrunnet å regne hele 
summen av byttemidler om til smør, all den stund smør-leveransene 
ikke har oversteget mer enn 30 prosent av samlet årlig verdi 
byttemidler. (Dette gjelder den "offisielle" handel i regi av den 
svenske kronen.) 

På den annen side måtte også de andre vareslagene som inngikk i 
samlet årlig byttemiddel-verdi, bety en ekstra tilførsel, og en 
avlastning i forhold til det kystsamene ellers måtte ha byttet 
til seg fra det "dansk-norske" systemet. 
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Dessuten er det altså bare den svenske kronens handel vi har 
oppgaver for, og vi kjenner til at det samtidig foregikk en 
betydelig "privat" handel, i regi av de enkelte birkarlene. Her 
var bl.a. også snakk om oppkjøp av fisk. 

Dersom vi trekker inn de overslagene vi har gjort på grunnlag av 
de bevarte oppgavene fra den såkalte "birkarletienden", - som 
altså er langt vanskeligere utnyttbar, - kan vi med et omtrentlig 
anslag sette det årlige volumet av tørrfisk oppkjøpt av "private" 
på denne strekningen, til om lag 100 våger i gjennomsnitt. Dette 
representerte i 1590-årene en verdi tilsvarende 28,3 lispund hamp 
eller ca. 32 lispund smør. - Det teoretisk maksimale som 
kystsamene kunne få ut av den samlede svenske handelen ville 
derfor være ca. 88 lispund smør, eller dekning av årsbehovet for 
44 kystsamiske hushold. Dette representerer en teoretisk 
dekningsgrad på 22 - 35 prosent. 

Regner vi mer realistisk, og forutsetter at om lag 30 prosent av 
bytteverdien i begge typer handel ble levert i form av smør, blir 
den samlede tilførte smør-mengden ca. 26 lispund; noe som ville 
dekke årsbehovet for 13 samiske hushold. Dvs. et sted mellom 6-7 
og 30 prosent av det totale antall hushold. 

En kan nå innvende at omregningen til smør på dette grunnlaget 
sier lite for kystsamenes vedkommende. Det er for det første 
uvisst i hvor stor grad det dokumenterte behovet for tilførsler 
hos innlandssamene, ble komplettert med egne animalske fett
stoffer, f.eks. fra rein, som jo har høyere fettprosent i melken 
enn storfe. Dessuten er kystsamenes eget husdyrhold lite utredet 
for denne periodens vedkommende, og det er derfor også høyst 
usikkert hvilke andre, alternative tilganger på fettstoffer de 
hadde, f.eks. gjennom sel- og kobbe-veide, hvalfangst m.v. 20 En 
alternativ måte å regne på, ville være å ta utgangspunkt i for
syningene av mel og kornvarer. Nå kan det imidlertid se ut som om 
kystsamene i svært liten grad mottok slike leveranser gjennom den 
svenske handelen, i hvert fall når det gjaldt den svenske kronens 
representanter. Vi vet imidlertid ikke hvor mye mel og korn som 
de "private" birkarlene kan ha levert i bytte med kystsamenes 
varer. 

De beregninger som ligger til grunn for etableringen av verdi
relasjonene i appendiks B., gir en verdi av meltønnen på svensk 

20 Opplysningene over det årlige varebehovet for henholdsvis 
bumenn og samer, som gis til Lindenow-kommisjonen 1685, kan 
styrke en slik antakelse om alternative kilder til fettstoffer. 
Jfr. Nordnorske samlinger I, 3. hefte, Oslo 1935, s. 146. 
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side tilsvarende 1,22 lispund hamp. 21 Dette innebærer at det 
maksimale kvantum pelsverk eksportert til den svenske kronen fra 
kystområdet (= ca. 50 lispund hamp, - i 1590-årene), vil tilsvare 
om lag 41 tønner korn. 

De samme kildene som stipulerer årsbehovet for innlandssamiske 
hushold i årene umiddelbart før og rundt 1600, har også tall for 
mel-behovet: Det er oppgitt til 2 tønner. Fra slutten av 1600-
tallet bekrefter også Lindenow-kommisjonens materiale, bl.a. 
gjengitt hos Tronstad (1981:65) normen på 2 tn, som en oppgitt 
ønsket tilførsel fra samene i Finnmark. Fra Tysfjord-området 
finnes det imidlertid en kilde fra om lag 1600, som indikerer at 
årsbehovet for et kystsamisk hushold i dette området kunne være 4 
tønner mel, 22 regnet etter (nord-)norsk tønne-mål (162 1). 23 

Alt etter hvilken oppgave en her velger å legge til grunn, får en 
at den oppgitte verdimengden på 41 tønner korn, kunne repre
sentere årsbehovet av korn for 9-20 kystsamiske hushold. Det 
pelsverket som omsettes til den svenske kronen på strekningen 
Malangen - Altafjord særskilt, vil på samme måte tilsvare 
årsbehovet for 7-14 hushold; - og den mengden av pelsverket som 
kom fra Altafjorden alene ville tilsvare årsbehovet for korn for 
5-11 hushold. Igjen gjelder samme forutsetning om at det er disse 
kvantaene kystsamene teoretisk ville kunne motta i bytte gjennom 
salget av pelsverk til den svenske kronen alene. 

Dersom vi likevel bruker samme teoretiske resonnement som 
ovenfor, og legger til grunn den samlede verdien av "privat" og 
offisiell handel, dekker denne en teoretisk tilførsel på 64,3 
tønner mel. Med et årlig tilførselsbehov pr. hushold på 2 
tønner, utgjør dette årsforsyningen for om lag 32 samiske 
hushold, eller 16-26 prosent av det totale antall. - Dersom det 
gjennomsnittlige årlige tilførselsbehovet pr. hushold settes til 
4 tønner, faller dekningsgraden til 16 hushold. 

Men regner vi - kanskje noe mer realistisk - med at mel/kornvarer 
bare ble levert gjennom den "private" birkarle-trafikken, ville 

21 Egentlig verdirelasjon for perioden 1556-68: 
1 tn mel = 2 spann mel = 2 x 0.61 lispd. hamp = 1.22 
lispd. hamp. 

22 "Enn Kort Fortegnelse paa huis (Gods) De Suennsche tog 
(fra) Gullich Joenns6nn, som er en Find i Thysfiord," - RA, 
Danske kanselli, Skapsaker, Skap 15, pk. 125A, nr. 58, lit. FFF. 

23 "Stads-tønnen ••. på ca. 162 1. var i bruk f.o.m. 
Sunnhordland og antagelig i samtlige kystdistrikter nordover 
t.o.m. Nord-Norge. En (uviss) tønne på 194-195 1 ble kanskje 
brukt som regneenhet i Sunnhordland, (Nordmøre), Trøndelag (og 
Nord-Norge). En tønne på vel 97 1. er kjent fra Trøndelag (og 
Nord-Norge) ••• " Norsk Historisk Leksikon, s. 355. 
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den totale verdien her holde til årsforsyningen for knapt 12 
hushold, forutsatt at det årlige tilførselsbehovet var 2 tn. 

Disse overslagene kan tjene som illustrasjon av hvilke 
størrelses-forhold og dekningsgrader det eventuelt har vært snakk 
om. - Dette understreker det poenget som har vært understreket 
gjentatte ganger i det foregående; - nemlig at kystsamene over 
hele kystregionen (-og i dette avsnittet,) i første rekke har 
vært integrert i det dansk-norske systemet, og at tilknytning til 
andre handelssystemer har kommet i annen rekke. (Dette behøver 
imidlertid ikke å bety at kystsamene var integrert i det dansk
norske systemet i samme grad som ikke-samene.) - Den varemengden 
som kunne tilveiebringes over den "alternative" ruten synes 
likevel såpass begrenset i omfatning at den ikke måle seg med 
forsyningene gjennom "Nordlandshandelen" når en summerer det opp 
for mer omfattende regioner. 

Men selv om denne teoretiske alternative tilførslen er ganske 
liten, må en kunne konkludere med at dette handelsutbyttet i 
hvert fall i begrenset omfatning må ha representert en "ekstra", 
"alternativ" tilførsels-mulighet, som har utgjort en slags 
"sikkerhetsventil" i forhold til den regulerte tilførslen sørfra, 
innenfor det "dansk-norske" systemet. 

En kan heller ikke se bort fra at den alternative handels-kanalen 
kan ha hatt gunstige virkninger for kystsamene, som ikke kommer 
fram ved en slik ensidig fokusering på tilførsels-graden. Det må 
eksempelvis ha vært mulig for samene å utnytte pris-variasjoner 
mellom de to aktuelle handelsapparatene. Dette gjelder både 
systematiske pris-variasjoner, og variasjoner av mer tilfeldig, 
sesong-messig art. 

Og dessuten må en være åpen for at denne alternative handels
kanalen kan ha hatt mye å si for mindre, avgrensede geografisk 
områder. Dette blir klart, dersom vi f.eks. ser på Altafjorden, 
som faktisk står for størstedelen av kystområdets pelsverk
leveranser til den svenske kronen i perioden 1582 - 1596. - Bare 
fra den svenske kronen mottar kystsamene i Altafjorden verdier i 
bytte med dette pelsverket som - teoretisk betraktet - kan ha 
svart til årsforsyningen av smør for 29-67 prosent av husholdene 
i fjorden. Og jevnt over dekket det 40-50 prosent av husholdene. 
Selv om dette forblir en teoretisk betraktning, og kystsamene 
neppe hadde muligheter for å motta mer enn 30 prosent av verdien 
i form av levnetsmidler (smør); må det i det minste ha avlastet 
husholdene når det gjaldt andre sentrale deler av forsyningene, 
slik at de stod friere til å skaffe seg resten av det nødvendige 
gjennom det dansk-norske systemet. (Eller til åla være.) 

Ser en utelukkende på Altafjorden, kan derfor de mulige, 
alternative tilførslene fra det svenske systemet likevel ha 
spilt en ganske betydelig rolle. (I likhet med hva det gjorde i 
Varanger.) - Legger vi forholdene i pelsvarehandelen med den 
svenske kronen til grunn, kan vi derfor konkludere med at det er 
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kyst-samene bosatt på ulike steder i Altafjorden som har utgjort 
de mest stabile handelspartnerne for det svenske systemet, 
innenfor området Malangen - Altafjord. (Det er dessuten rimelig å 
anta at størsteparten av fisken fra hele dette området ble tatt 
hånd om av det dansk-norske avtaker-apparatet.) 

Konklusjonen blir derfor at vi bør foreta en differensiering av 
det vi hittil har kalt den tredje kyst-samiske regionen, og som 
forutsetningsvis skulle være integrert i både det dansk-norske og 
det svenske systemet". Det dobbelte integrasjonen bør nå 
vesentlig forbeholdes Altafjorden, og i den senere analysen bør 
vi skille mellom Nord-Troms (dvs. Malangen til og med Kvænangen,) 
og Vest-Finnmark (identisk med Altafjorden, inkludert sundene i 
ytre del.) 
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6.4 Sammenfatning. 

Vi kan nå vende tilbake til det vi tidligere stilte opp som 
utgangspunkt for denne analysen; en rubrisering av de samiske 
samfunnsenhetene etter to dimensjoner: 

For det første en inndeling etter lokalisering ved kysten eller i 
innlandet, som hovedsakelig gir innfallsport til ulike økologiske 
tilpasninger, - for det andre en inndeling etter hvor mange, og 
hvilke nasjonale handelssystemer enhetene var integrert i. 

Skjematisk kan vi nå fremstille dette slik: 

Samiske Integrert i: 
samfunns-
enheter med: 

Kyst-til
pa.sninJer: 

3 handels
systemer 

Porsanger 
Laksefjord, 
Tana, 
VaraDJer, 
NjavdBm, 
BBhCeveaj 

Innlands- Guovdageaidnu 
til~ Lappojavre, 

Avjovarre, 
"Tenoby"' 
Cl'lcejahka, 
An8r 

Hovedsakelig 
2, delvis 3 
handelssyst. 
systemer 

Beahcåm 
(flere enn 3 
handels
systemer 7 
Kegor
marlædet'? ) 

2 handels
systemer 

Hovedsakelig 
1, delvis 2 
handels-

Vest-FinmlaI:k Nord-'l'l:æs 
/Altafjord (fra Malangen 
Nordre- til og med 
Nordland Kvænangen) 

(Tysfjord.-
Ofoten) 

1 handels
system 

sør-Troms: 
(Kvæfjord/ 
Grovfjord/ 

Gratangen
Malangen) 

Kystsiidaer 
på Kola (fra 
og med 
M.Jotki-siida 
og østover) 

Siggevarre, 
Tingevarre, 
Rounala og 
Suoodevarre 
i TOl:ne lapp
marl<. 
Lule 1.m. 
Pite 1.m. 
Une l.m. 
Innlands
siidaer på 
Kola 

Her må straks innskytes at en slik oversikt kun er ment som et 
hjelpemiddel til å holde fast ved hovedtrekk i mønsteret. I 
fremstillingen ovenfor, har vi jo nettopp brutt bildet ned, og 
søkt å studere aspekter ved det konkrete innholdet av de 
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spesifikke handelsrelasjonene som samfunnsenhetene inngår i, 
fremfor å nøye oss med en overfladisk konstatering av hvilke 
enheter som var inkorporert i hvilke nasjonale handelssystemer. 
I gjennomgangen ovenfor så vi det som vesentlig nettopp å studere 
overlapping/komplementaritet og ensidighet/flersidighet når det 
gjaldt konkrete tilførsler og leveranser. Dette både når det 
gjaldt næringsmidler og produksjonsmidler. Om regioner og 
samfunnsenheter som har alternative, eller komplementære til
førselskilder og avsetningsmuligheter for flere produkter, vil 
vi si at de besitter fler-dimensjonale relasjoner. Alment synes 
det grunn for å hevde at det er relativt høyt samsvar mellom 
overlapping og flere dimensjoner i det konkrete innholdet av 
relasjonene betraktet på denne måten, og tilkopling til flere 
handelssystemer. (Jfr. bildene av "Kyst-samisk produksjons
element på strekningen Porsanger - Varanger" og "Innlandssamisk 
region integrert i det russiske, svenske og dansk-norske handels
systemet".) For ordens skyld skal det likevel presiseres at når 
vi i fortsetningen snakker om arten eller karakteren av handels
relasjonene, er det å oppfatte på en slik konkret, spesifikk 
måte, og ikke som en utvendig, "formell" tilknytning til ett 
eller flere nasjonale handelssystemer. 
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Kapittel 7. 
Riksstyrenes politikk overfor ulike typer handels
samkvem - avskjæring av alternative handelssamband. 

7.1. Statlig politikk overfor utenrikshandel og grensehandel i 
historisk perspektiv. 

Kampen om skatteleggingsrett og høyhetsrett til naturressurser, 
landområder og befolkning på Nordkalotten som spisset seg til 
frem mot år 1600, fikk også klare uttrykk på det handelspolitiske 
området. Rundt 1600 og ut gjennom første halvdel av 1600-tallet 
gjennomførte nasjonalstatene Danmark-Norge og Sverige noe som kan 
betraktes som en veritabel offensiv mot de formene som varebyttet 
og handelssamkvemmet på Nordkalotten inntil da hadde antatt. ut 
fra synspunktet til de to riksstyrene har dette neppe fortonet 
seg annerledes enn en regulær (om enn meget omfattende,) dragkamp 
om retten til skattelegging, suverenitet over landområder og 
kontroll med overskuddet av ressursutnyttingen. (Et samfunns
messig overskudd av ressursutnyttingen.) i hele det samiske 
bosetningsområdet. Men ut fra vårt systemanalytiske synspunkt -
med fokus på handelssamkvemmet - må det være tillatt å konstatere 
at nasjonalstatenes ulike tiltak for å sikre seg kontroll over 
området, dets befolkning og ressurser, i stor grad hadde den 
virkning at den brøt ned de gamle etablerte samhandlingsmønstre i 
varebyttet, - satte til side eller tilintetgjorde gamle institu
sjoner som hadde hatt funksjoner i tilknytning til handels
samkvemmet, - og etablerte nye institusjoner som til dels kunne 
ha en viss fysisk/geografisk (eller "utvendig") kontinuitet med 
de som hadde gjort tjeneste tidligere. 

Kontroll med ressursutnyttingen, eller et overskudd fra denne, 
var utvilsomt et vesentlig mål for statene i denne perioden. En 
slik målsetning kunne søkes oppnådd gjennom direkte statlige 
inngrep og tiltak, slik det i stor utstrekning ble forsøkt under 
Gustav Vasa, med hans "stats-husholdnings-politikk". Denne 
politikken innebar både direkte statlige foretagender, med leid 
arbeidskraft (eks. fisket for den svenske kronens regning i 
Varanger), utbygging og effektivisering av skatte- og avgifts
vesenet, og - som under Gustav Vasas sønner - opprettelse av et 
særskilt korps handelsmenn/oppkjøpere som handlet direkte for 
kronen. Men den samme overordnede målsettingen kunne også søkes 
gjennomført ved at man overlot den konkrete økonomiske virk
somheten til kompanier eller korporasjoner av handelsmenn, som 
formelt står fritt, men som ved statlige reguleringer sikres 
monopoler og/eller privilegier som setter dem i stand til å 
forsyne nasjonen med de råvarer og de tjenester den mener å ha 
behov for. (De ostindiske kompanier i Holland og England synes å 
kunne tjene som eksempler på dette.) Disse ulike modellene kan 
derfor i stor grad betraktes som alternative strategier for å nå 
den samme, overordnede målsettingen. En kan også tenke seg 
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kombinasjoner av dem. 

Det skulle derfor ikke være forbausende, dersom en kan konstatere 
at de to riksstyrene vi her studerer, prioriterte visse grupper 
profesjonelle handelsmenn og søkte å ivareta deres interesser (
i hvertfall et stykke på vei - ), samtidig som de først og fremst 
var opptatt av en nasjonalstatens kontroll med ressursutnytting 
og handel. 

I den perioden vi her studerer, synes det derfor som vi kan 
skjelne mellom følgende elementer i nasjonalstatenes politikk når 
det gjelder utenrikshandel og grensehandel: 

1) Konsentrasjon av utenrikshandelen til et fåtall byer (reellt: 
en by,) som skulle fungere som omlastnings-sentra. Forbud mot 
utenlandske kjøpmenns aktivitet utenfor disse sentra/dette 
sentrum. 

2) Konsentrasjon av handelen forøvrig til bestemte steder og 
bestemte tider, der den med letthet kunne stå under kontroll av 
kronens ombudsmenn, og hvor kronens interesser effektivt kunne 
gjøres gjeldende (forkjøpsrett til særskilte varer, innkreving av 
toll, skatter og avgifter.) Herunder forsøk på kontroll med, og 
oppheving av såkalt "landsk6p" i Sverige, eller "landprang"/
"fjordprang"/"forprang" i Norge; - dvs. ukontrollert omsetning 
med kjøpmannsvarer drevet av kjøpmenn og andre, utenfor disse 
særskilt bestemte steder og tider. 

3) Ved siden av sikring av statens interesser, en viss favori
sering og sikring av interessene til særskilte grupper av 
handelsmenn med tilknytning til vedkommende nasjonalstat. 
(Bergens- og Trondheims-borgere, Stockholms-borgere.) 

4) I tillegg ble det innskjerpet forbud mot at embetsmenn, som 
prester, fogder, lensinnehavere, høvedsmenn på de faste slottene 
m.v. skulle kunne utnytte sine stillinger til å drive handel for 
egen regning. En pådriver bak disse forbudene var utvilsomt 
grupperinger av borgere i de priviligerte kjøpstedene, som 
betraktet de øvrige aktørene som utilbørlige konkurrenter, som 
kunne true deres posisjon. (1521, og 1528, da mellomhandel mellom 
Bergen og Finnmark ble tillatt for Bergensborgere.) 

Politikken fra de respektive statsmakters side er imidlertid 
langt fra konsekvent, men influeres stadig av en rekke hensyn, 
ikke minst utenrikspolitiske, og derunder alliansemessige. Som et 
fjerde punkt mellom elementene i handelspolitikken kunne for den 
saks skyld medtas "dispensasjoner og unntak" fra hvert punkt. 
Likevel var ikke politikken overfor handelssfæren på slutten av 
1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet, utelukkende diktert av 
den umiddelbare taktiske og strategiske situasjon, når det gjaldt 
herredømmet over landområder og ressurser. Målsettingene og 
virkemidlene ble også i høy grad influert av tradisjonelle mål og 
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tiltak som hadde vært etterstrebet mer eller mindre effektivt av 
begge nasjonalstater gjennom flere hundreår, - dvs. gjennom hele 
høy- og seinmiddelalderen. 

Både hovedmålsetningene og de sentrale virkemidlene har fått 
påfallende lik utforming på begge sider av Kjølen, helt fra 
middelalderen, - til tross for ulikheter både i innhold og 
organisering av næringsliv og handel. En jevnføring av kjerne
punktene i handels-lovgivningen fra middelalderen på begge sider 
dokumenterer dette. (Det er derfor heller ikke forbausende at 
virkemidlene også fortoner seg svært parallelle når vi kommer 
frem til perioden rundt 1600. Den vesentligste forskjellen 
nasjonalstatene imellom synes da å ligge i tidspunktet for når de 
nye ideene og tiltakene blir lansert.) 

227 



Jevnføring av handelspolitiske målsetninger og virkemidler: 

Norge: 

1) Forbud for utlendinger å 
seile nordenfor Bergen. 
(Første gang slått fast ved 
traktat med Lilbeck 6/7-1294. 
Innskjerpet gjennom retterbøter 
fra Håkon V Magnusson av 11/11 
- 1302 og 1304. Gjentatt av 
Magnus E., 1348. Innskjerpet 
av Erik av Pommern, 7/5-1425. 
Stadfestet ved recesser av 
1528, 1545, 1560, 1562 og 
1568.) 

2) Forbud mot landprang/
fjordprang/landkjøp; handel med 
kjøpmannsvarer utenfor 
kjøpstedene (Først slått fast 
av Håkon d. 5's retterbot av 
16/10-1299. 

Gjentatt i form av forbud mot 
kjøp og salg i fjordene og 
fiskeværene 1364. 
Gjentatt i 1372 og 1384, samt i 
udatert retterbot fra Håkon d. 
6. 

Innskjerpet av Erik av Pommern, 
16/8-1425. 
Gjentatt i Kristoffers 
forordning om hanseatenes 
handelsrettigheter 1444 
(opphevet 1448), men dispen
sasjon for hollenderne ved 
privilegier av 1443 og 1455. 

Gjentatt i No. riksråds 
forordning om handel 1490. 

Gjentatt i recesser av 1528, 
1539 og 1552. 

2a) Forbud for utlendinger å 
handle direkte med landets 
innbyggere, på landet eller 
inne i fjordene. 

Innskjerpet i recess 1562. 

Sverige: 

1) Forbud for utlendinger å 
seile nordenfor Stockholm; 
- seilasen på Bottenviken 
reservert for egne innbyggere 
(kjøpmenn). 

2) Forbud mot "landsk5p". 
(Først slått fast i Magnus 
Erikssons almånna stadslag, 
K5pmannabalken XXII:l. Forbudet 
gjentatt og selve termen først 
belagt i Våxj5stadgan 1414. 
Gjentatt i Kristoffers 
Landslag. 

Reell gjennomføring: Foreløpig 
klimaks under Gustav Vasa, hva 
angår seilasen på havnene i 
Norrbotten, og landskjøp
mennene. Birkarlene holder enda 
stillingen. Først rokket ved 
Karl d. 9's tiltak?? 

Seilingstvang på Stockholm for 
innbygg. i Norrland og Finland. 
(Magnus Erikssons stadslag, 
K5pmålabalken, kap.34,pgrf.3.) 
- Opphavet til det såkalte 
"bottniska handels- eller 
stapeltvånget". 

1420 - Påbud om tolloppkreving 
i Norrbottens "lagliga hamnar". 
(fornyet 1444 og 1461.) 
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1488 - Forbud mot "olaga 
hamnar & markeder". 



3) Forbud for produsentene 
(fiskerne, bøndene å føre 

varene andre steder enn de 
riktige kjøpstevner. (Olav 
Håkonssons retterbot av 1384.) 

Gjentatt i recesser av 1562 og 
1568. 
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3) Forbud for kystbøndene 
rundt Botnviken å seile 
direkte til Tyskland. (1546.) 



7.2. Regulering av handelen på norsk side: "Nordlandshandelen" 
på 1500-tallet. 

De reguleringer som ble gjennomført for "Nordlandshandelen" på 
norsk side på 1500-tallet, var stort sett oppfølginger og 
gjentakelser av de samme hovedlinjer som er presentert ovenfor. I 
første rekke gjaldt det stadfestelse på de privilegier som var 
tildelt borgerne i Bergen, og Trondheim (rett til fri og uhindret 
handel i hele Norge bevilget av Christian I, 14551 ). Forholdet 
mellom Bergens og Trondheims rettigheter ble tatt opp direkte 
først fra 1580-årene2 .) Slike by-privilegier ble stadfestet og 
omformulert ved i alt 9 recesser og forordninger mellom 1528 og 
1590/91. 3 De fleste slo fast Bergens rettigheter til å seile på 
Nord-Norge, - eventuelt fri seilas og håndtering både sønnenfor 
og nordenfor Bergen - og stipulerte enten et visst antall skip 
for dette formål, eller satte det fritt, etter borgernes ønske. 
Noen av recessene kom i stand som følge av tvister; f.eks. med 
de tyske (vendiske) steder; eller mellom borgerne i København, 
Bergen og Trondheim. Andre kom i stand på ensidig begjæring fra 
borgerne i Bergen, som resultat av klager på at andre gikk dem i 
næringen. Det ligger utenfor rammene av denne undersøkelsen å gi 
en nøyere handelspolitisk oversikt over bakgrunnen for de enkelte 
recessers tilblivelse. For dette henvises til standard-frem
stillinger, som f.eks. Nilsen 1966. 

Likeledes innskjerpes det tradisjonelle forbudet mot at uten
landske skip skal få seile nordenfor Bergen. 4 Slike forbud var 
oftest initiert av klager fra borgerne i Bergen, over at 
utenlandske kjøpmenn oppsøker "uvanlige markeder" eller "uvanlige 
havner". 5 De utenlandske kjøpmenns aktivitet skal være begrenset 

1 1562 (NRR I, s. 348-349); 1577 (NRR I, s. 207-208). 

2 Retterbot 08.07.1580, NHD l.R. 11 s. 112; forordning 
Kronborg 22.11.1584, NRR II, s. 583ff. 

3 1528 (NRR I, s. 14; Paus, Forordn., s. 284 - 287) - 1539 
(Paus, Forordn., s. 295-297) - 1545 (Laursen I, s. 650) - 1552 
(NRR I, s. 154) - 1554 (NRR I, s. 176) - 1560 (Paus, Forordn. s. 
339-40) - 1570 (Paus, Forordn. s. 359) - 1580 (NHD 1.R. 11 s. 112) 
- 1584 (NRR II, s. 583ff.) - 1590/91 (NRR III, s. 120, 183f.; 
Paus, Forordn. s. 276.) 

4 Artikkel 9. i Frederik I's norske håndfestning 1524; 
forordning fra Frederik I, 26.09.1532 (DN VII, 699); forordning 
fra Frederik II, 11.04.1562 (Paus, Forordn., s. 342); brev fra 
danske riksråd, borgerne i Bergen til gavn, - 1568, (Paus, 
Forordn. s. 358-359.) 

5 Eksempelvis i 1501 (NgL, 2. rekke, III, s. 510-11), og i 
1532 (DN VII, 699/700, - 26.09.1532.) 
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til Bergen. I tillegg presiseres det at ikke noe skip får seile 
fra Nordlandene eller Finnmark til utenlandske havner: 

" •.• ikke heller negle Skibeat seyle af Nordlandene eller 
Findmarken med deres Fisk og Vare til Holland eller 
andenstæds, førend de have været her til Bergen med samme 
Nordlandske vare •.. 116 

Produsentene skal altså ikke selv kunne oppsøke de utenlandske 
markeder. - I tillegg kommer en del særskilte bestemmelser, som 
f.eks. mot at geistlige skulle få drive handel på Nord-Norge, 
eller drive organisert fiske med leide utrorskarer. I hvert fall 
de tidligste av disse bestemmelsene har nok hatt til hensikt å 
bremse aktivitetene til setesveinene, som kunne utgjøre en trusel 
mot borgerne og andre kjøpmenn: 7 

"Jtem prestmen i Norlandene driffuæ swo stwer handeling met 
køpmandskab oc segelacie at the haf fue borthe mosste parthen 
af f then deell som ether nades f atygæ wndersotthe skullæ 
skattthe oc skylde fore, først haffue the store skiib pa 
huilcke skiib bispens oc kirckens landboer skulle segle 
mere the wille eller ey oc ther till flere som the kwnde 
driiffwe ther till ther fore mwgæ offthe ether nades 
wndersathe skiib liiggæ pa lande. 
Jtem somme prestæ haf fuæ x drengæ somme xx somme xv oc 
somme flere i ether nades fiskerij oc fiske oc bruge 
købmandzskab ytthermere end negre ether nades wndersatthe 
fore huilcket ether nade aldrig feer en d8 eller ith got 
ord, will ether nades fogder tale ther om tha fangæ the 
snarer hwgh end penningæ huilcket meg tyckes wligt ær thet 
ær forbedet i kirckelagen at ingen preste mendh skulle 
beuare segh met werdzens forfengeligæ hed wnder bandh .•. " 
(Fortegnelse av Jørgen Hanssøn over en del saker som det 
ønskes avgjørelse på, av Christian Il. DN XIII, 183 - før 
sept. 1521.) 

Forøvrig forekom det påbud om at ingen måtte drive handel på 
leidangsberg-tingene før kongens tiende var innkrevd, eller drive 

6 1562 og 1568, jfr. Paus, Forordninger, s. 342, 358-359. 

7 Forordning av 29.09.1521 fra Christian Il til innbyggerne 
nordafjells om handel, landskyld, rettergang m.m., hvor det bl.a. 
heter at ingen prester, prelater, proster, knaper eller futer 
heretter kan tvinge noen landbo eller skattebonde til å seile på 
sine skip. Derimot skal disse seile med "wora wndhersotte 
Nordhfara" etter eget ønske. {DN XVI, nr. 367); - Kongelig 
reskript "Om Kjøbmandskab", datert 1570, som innskjerper at ingen 
må krenke Bergens rettigheter, og er rettet mot proster, prester, 
embetsmenn, skrivere, høvedsmenn, bønder og ledige karle. (Paus, 
Forordn., s. 359.) 
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handel med skadelige varer, som "Viin, Bastert, Romani, Brænde
vin, Figen, Rosiner, Peberkager .•. 118 Dette var tiltak rettet mot 
den økende kremmerhandelen. 

De gamle forbudene mot "landprang" eller "fjordprang" ble 
gjentatt i recesser av 1539, 1552 og 1572. Således het det i den 
såkalte "Truid Ulstands og Claus Billes recess" av 1539: 

"22. Item, om KiØb i Havner eller paa Landet er saa 
besluttet at hver maa kiøbe i Havner saameget, som han til 
sin egen Nytte behov haver, dog ikke til Forprang eller 
Udsal, og skal ingen Foget eller Lænsmand tilstæde at noget 
Kiøb bruges i Havner videre end som Loven og Privilegierne 
udvise, og besynderligen skulle alle Ko. Maj.s Fogder og 
Embetsmænd •.• tilsee og paa-agte, at udlændiske Kiøbmænd 
ikke tilstædes at bruge noget ulovligt Kiøbmandskab imod 
Loven og Privilegierne KiØbstæderne her i Landet til Skade 
og Fordærvelse .•• ; - Item skulle ikke Bissekræmmere 
nogenstæds tilstædes udi Landet, og ikke heller nogen Bonde 
tage til sig nogen Forprang eller Kramvare til udsal under 
deres Godses Fortabelse til Kongen .•. "9 

Etter klage fra bøndene i Bergen og Trondheim ble det likeledes 
gjentatt i 1552 at "Ingen skal bruge Kiøbmandskab paa Landsbyen 
udi vort Rige Norge, uden med deres eget hiemfødde Qvæg og eget 
avlede Gods, dog ikke videre end til deres eget Huuses og Gaards 
Opholdelse". 

Også på 1500-tallet forekom det imidlertid enkelte unntak og 
tillempninger av dette forbudet, både sør og nord landet, og som 
i enkelte tilfeller fikk implikasjoner for varebyttet mellom 
handelsapparatene. - Allerede i 1512 ga hertug Christiern (II) 
"almuen" i Finnmarken tillatelse til å handle fritt med bøndene 
overalt i Norge, så lenge det gjaldt sjØlbergingsbehov, og altså 
ikke til "utsalg" eller "forprang 11

•
10 "Almuen" er her å oppfatte 

som de lokale handlende i Finnmark, dvs. jekteeiere i Finnmark, 
som utgjorde det øvre sosiale sjikt, og bl.a. bestod av sete
sveiner, folk med rådmannsstatus i Bergen, samt andre geistlige 
og verdslige stormenn. 11 Bestemmelsen er et uttrykk for, og et 
resultat av den strid som foregikk mellom dette lokale øvre 
sjiktet, som både hadde interesser i jektefarten og organise
ringen av utroren, - og Bergensborgerne. (Jfr. kap. 6.) I 1569 
fremførte talsmenn for den samme gruppen, som nå kalte seg 
"innbyggerne i Finnmark" - klager over Bergensborgernes inngrep i 

8 1562 (NRR I, s. 348-349); 1577 (NRR Il, s. 207-208). 

9 Paus III, s. 295-297; Nilsen s. 14. 

lO NgL, 2. rekke, III, s. 335-36. 

1 1 Nedkvitne 1988:89. 
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deres næring: 

" ••• at Borgerne udi Bergen nu paa nogne Aar med deres 
Seilads og store Mersskibe have dem fortrængt og deres 
Næring og Bjering betaget, saa at de med deres Skibe, som 
Landet af Arilds Tid have opholdet ikke kunne have nogen 
Fremgang. Desligeste have de og forbudet at handle eller 
kjøpslaa enten med Rydser eller med Finner, uanseet at de og 
deres Forfædre havde opholdt forne Finner med nødtørftige 
Føde og Underholdning, desligeste udredet og forsørget dem 
med hvis Skat de skulle udgive, hvilket dem og aldrig har 
været formeent førend nu udi dette Aar." 12 

Mot dette hevdet bergensborgerne at jekteeierne i Finnmark ikke 
stod mer sentralt enn dem selv, når det gjaldt utrustningen av 
samene, hverken med hensyn til forsyningsvarer eller med penger. 
De hadde heller ikke noen rettigheter eller privilegier til det, 
utover hva de eventuelt måtte ha tiltatt seg. I kongens av
gjørelse ble for det første bergensborgernes rettigheter slått 
fast. Imidlertid fikk også nordfarerne i Finnmark stadfestet sine 
rettigheter til å "bruge deres Seilads med deres Skibe, eftersom 
sædvanligt har været". Begge parter skulle også ha rett til å 
"bruge deres Handel med Finner og Rysser, eftersom de her til 
gjort have, efterdi de paa baade Sider forsørger dem med 
Underholdning." 

Foranlediget av en ny klage fra "undersaattene i Finmarken og 
Nordlandene" over at de var blitt hindret i handle med med 
hverandre innbyrdes, ga Frederik Il i 1572 dem tillatelse til 
innbyrdes samhandel, og handel til husbehov, dog ikke til 
forprang: 

"at de med hverandre indbyrdes udi Nordlandene maa handle og 
vandle, eftersom af Arilds Tid sædvanlig har været. 
Sammeledes maa de og kjøbe omkring vor Kjøbstad Bergen, hvis 
de til deres eget Huses Ophold Behov have. Dog skulle de 
Intet deraf igjen til Forprang maatte udsælge."13 

Også i Sør-Norge, utenom området for Bergens-borgernes og 
Trondheims-borgernes privilegier, kan man registrere riksstyrets 
kamp mot "landpranget" gjennom kildematerialet bevart fra annen 
halvdel av 1500-tallet. Her kom det særlig til syne i bestre
belser på å trekke handelen i landdistriktene inn til byene/
kjøpstedene, gjennom opprettelse og institusjonalisering av 
faste markeder. Tendensen er imidlertid ikke helt entydig. Det 
forekom unntak, dispensasjoner og tillempninger. - I de tilfeller 
hvor det ble instituert nye markeder i kjøpstedene på "kongebud" 

12 NRR I, s. 612. 

13 NRR II, s. 12f. 
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ovenfra, kunne bakgrunnen være forskjellig: Til dels kunne det 
være at man søkte å gi et "bonde-" eller "bygdemarked" en ny 
lokalisering, ved å legge det til en kjøpstad; og til dels kunne 
opprettelsen bunne i klager fra kjøpstad-borgere over at bøndene 
i omegnen gikk dem i næringen med sin skipsfart. Det siste synes 
f.eks. å ha vært et medvirkende moment bak opprettelsen av et 
marked i Kongelv St. Mariæ Magdalenæ dag, som Christian III 
instituerte i 1556. 14 Dette markedet skulle for øvrig være fritt 
både for innenlandske og utenlandske kjøpmenn, og således også ha 
funksjoner i varebyttet mellom "handelsapparatene". Noen måneder 
seinere fikk imidlertid innbyggerne i landskapet Hisingen 
stadfestet sin gamle rett til å handle på utlandet, som de 
tidligere hadde fått fastslått gjennom et privilegium av 1523. 15 

Et marked for bøndene på Hadeland, Toten, Hedemarken og Romerike, 
blir fra 1587 bestemt avholdt i Oslo, og ikke på Hedemarken, "som 
en Tidlang til des skeet er". 16 

Utover dette nevnes det i 1575 et etablert marked i Trondheim på 
Olsok, 17 og i 1599 fastsettes det et marked for Fredriksstad. 18 

I tillegg skjer det frem mot og rundt 1600 mindre institusjonelle 
endringer med markedene i kjøpstedene lengst sørøst i landet. 
Men dette dreier seg om endring av lokalisering og termin. I 1592 
har kongen "undt, bevilget og tilladt" et marked ved Marstrand 
St. Bartholomei dag. Samtidig fastsettes terminen for markedet i 
Kongelv til mikkelsmess. I 1601 blir både terminen og lokalise
ringen for Marstrand-markedet igjen endret. 

Det finnes i hvert fall to unntak fra dette mønstret med å 
kanalisere "bonde-" og "bygde-handelen" til markeder i kjøp
stedene. Det ene er markedet for Valdres-bøndene på Lærdalsøra. I 
1596 fastsetter kon~en at dette markedet skal holdes 8 dager 
etter mikkelsmess. 1 - Det andre er Levanger-markedet i Innherad 
i Trøndelag. Dette markedet har en søkning og funksjoner, som det 
er verdt å gå inn på i vår sammenheng. 

Levanger-markedet synes å ha meget lange tradisjoner. Det er 
belagt som sted for ulike økonomiske transaksjoner i diplomer fra 
slutten av 1400-tallet, og har - med ulike avbrekk - vært i 
funksjon like opp i moderne tid. I en snever statsrettslig 

14 NRR I, s. 202. 

15 DN II, 1073, 1159; jfr. NRR I, s. 204. 

16 NRR II, s. 690-691. 

17 NRR II, s. 165. 

18 NRR III, s. 586. 

19 NRR III, s. 441. 
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forstand kan det selvfølgelig sies å ha hatt funksjoner i den 
egentlige "utenrikshandelen", bare etter det tidspunkt hvor 
J~tland definitivt kom under Sverige, dvs. i 1645, - eller mer 
realistisk etter at markedet var rekonstruert på 1680-tallet. 
(Bull 1970(1927):87; Hallan 1966:7.) Imidlertid må Levanger
markedet også tidligere sies å ha hatt viktige formidlings
funksj oner mellom de "nasjonale" handels-apparatene, siden en 
betydelig rolle ble ivaretatt av jemtske bønder, som ut fra sin 
posisjon i hjembygdene var tett integrert i det svenske handels
systemet. 

På 1600-tallet kan en skjelne følgende aktør-grupper: jemtske 
bønder, bønder og fiskere fra Trøndelagsregionen, "nordlands
farere", Trondheims-kjøpmenn og enkelte andre kjøpmenn. I 1680-
årene skal antallet bønder fra J~tland og Herjedalen gått opp i 
1500-1600. 20 I sitt forsvar for herredagen i Trondheim i juni 
1597, gir lensherren Ludvig Munk følgende beskrivelse av 
søkningen til markedet og hvilken økonomisk sammenheng det inngår 
i: 

" ••• der holdes ett marekatt der wdj Indheredenn paa en pladz 
heder Ledanger, om sangtte Matthias tiidt. Till same 
marekatt korner enn stuor forsameling bode aff Dallerenne, 
Indheredenn och fraa seøsidenn, der selger daa landbønde
renne de andere bønder, som bouer wedt siøsidenn, smør, 
miell og kuorenn wdj de allerdyreste made for penninge, 
sølff oeh fisk, oeh naar som de fornemer, att dette kiØb 
giffuer dennem nogenn bode oeh profitt, daa selger de ieke 
allenne dett smør oeh miell, som de kunde selffuer offuer 
deresz huszholling miste oeh afflade, menz oehsaa aff dett 
smør oeh miell, som de skulle yde oeh giffue kongenn wdj 
landtskylldt, oeh effter att dette marekatt er holdett, daa 
korner de først frem medt deresz landskyll til gaarden saa 
møgett, som de der aff welle oeh lØster att yde kongenn vdj 
miell och smør oeh huesz, som de daa aff forne deresz 
landskylld ieke løster att yde oeh maa well skie ieke kanndt 
effther forne aarsager skylldt, att de tiilforenn haffuer 
buorttsoldt dett paa Leuanger marekatt, yde kongenn wdj smør 
oeh miell, som denem effther jordebogenn bør att giøre, daa 
wylle de haffue dett for en hallff rett og dett miere medt 
throsenn endt medt bønn og ydmyg begiering (som paakinder), 
att ieg skulle were pliigtige thiill att thage penninge aff 
dennem der fore oeh wylle enddaa raade for kiøbett tiill 
medt att giffue derf fore, huadt dennem sielffuer gott 
siønthes ••• "21 

Det konkrete varebyttet lar seg best belyse fra noen seinere 
tid, midt på 1700-tallet, da det også ble foretatt toll-innkre-

20 Ytreberg 1942: 8. 

21 Norske Herredags-Dombøger IV (1597), s. 199. 

235 



ving. Med grunnlag i toll-listene, oppgir Hagstr5m (1749) 
følgende varer utført fra Jåmtland til Norge: Jernstenger eller 
stangjern, forarbeidet kopper, messing, myrjern, spiker, vadmel 
og tekstiler som: lerret, buldan22 , dreiel23 , blågarn, 24 bolster
var, og bordduker; videre humle, slipesteiner, tresløyd, kister, 
skrin, esker og bøker trykt i Sverige. Av innkommende varer 
noterer han seg særskilt forskjellig slags fisk, som rokke, 
flyndre, sei, kveite, torsk, sild, lange, ved siden av oterskinn, 
brynestein og kvernsteiner, samt kjøtt, flesk, talg og hester. 
{Hagstr5m 1749:176.) Hagstr5m undrer seg særskilt over at 
J~mtland, som har så gode beitemarker, enda innfører fra Norge de 
fire sistnevnte varetypene. Av andre kilder fremgår det at 
jemtene nettopp leverte metaller og forarbeidede metallvarer, som 
kopper, jern, båtsøm, spiker, saltkjeler, ljåer og kakkelovner. 
(Hallan 1966.) Bøndene leverte hester og kjøpmennene: Vin, 
krydder, brennevin, tobakk, tøy, sysaker og bruksting. Fisken ble 
levert av fiskerne fra Trøndelags-området, samt nordfarere. 

Kobler vi disse opplysningene sammen, skimter vi konturene av et 
system ved vide implikasjoner for formidlingen mellom handels
systemene: Jerneksporten over Levanger-markedet går langt tilbake 
i tid. I et brev til Olav Engelbrektsson av 09.02.1530, forteller 
fogden Trond Ivarsson bl.a. at noen prelater mangler vin til 
messen, og ber erkebiskopen sende 20 kanner. I bytte med vinen 
"wiil thii giffue ethers nade iern ighen pa Leuangh mercken," 
skriver han. 25 - De dominerende transaksjonene på 1600-tallet kan 
sies å være jern og korn fra produksjonsområdene på svensk side, 
og fisk og hester fra områdene på norsk side. En god del av 
tørrfisken som ble solgt til jemtene, var oppkjøpt i Nord-Norge 
(Nordland) av de såkalte "nordfarerne". I bytte nordover gikk det 
både jern og korn. Også fra andre kilder vet vi at en betraktelig 
del av det jernet (båtsøm, annen utrustning til fisket) som ble 
fraktet nordover på denne tida, stammet fra trafikken over 
Levanger-markedet, og ble levert i bytte for fiskevarer nordfra. 
- I tillegg leverte også fiskere/fiskerbønder fra sjøbygdene i 
Fosen og Namdalen fisk selv direkte på markedet. Handelen med 
tørrfisk og korn førte til et mosetningsforhold mellom nord
farerne og de selvstendige fiske-produsentene på den ene siden, 
og en del Trondheimsborgere, som engasjerte seg sterkere i denne 
handelen fra midten av 1600-tallet, og som søkte å presse de 

22 Grovt, toskaftet lin-, hamp eller jutestoff, særlig brukt 
til sekker og seil, sjeldnere til tøy. (NHL, s. 54.) 

23 Av latin "trilix" = "tretrådet". Opprinnelig betegnelse 
på en treskaftsvevning, seinere brukt om 4-skafts- og atlask
vevning av lin eller hamp, eventuelt lin eller bomull. (NHL, s. 
74; jfr. A. Geijer 1972:69. 

24 "Blågarnsvev", KLNM bd. 10, sp. 510. 

25 DN XIV, 676 - 09.02.1530. 
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andre ut; likevel uten å lykkes. - Av andre varer som gikk 
nordover takket være Trondheims-borgerne og den formidlingen som 
fant sted på Levanger-markedet, skal også være mel og malt, og 
forarbeidede jernprodukter som økser, ljåer, grev, plogjern, 
navere, børser og søm, samt slipesteiner. 26 - Eksporten av hester 
later til å være et annet tradisjons-ri~t element ved markeds
handelen. Av tollregnskaper som inngår i lensregnskapene er slik 
eksport av hester til Jatntland dokumentert så tidlig som i 1625 
og 1635-36. (Bull 1970(1927):86.) 

Forøvrig antar Hallan (1966) at utførselen av korn og mel neppe 
hadde nådd så stort omfang før nordfarerne engasjerte seg i 
markedshandelen. For middelalderens vedkommende regner han 
handelen med skinnvarer som viktigst. Og på 1500-tallet skal det 
ha vært kopperet og jernet som dominerte. (Hallan 1966:19.) 

Av tollregnskapsmaterialet fra 1680-tallet fremgår det dessuten 
at jemtene fungerte som mellommenn i en handel med skinnvarer og 
en lang rekke produkter fremstilt av samene: Skinn av reinkalver, 
oter, mår, jerv, ulv, hermelin, gråverk samt ulike typer 
reveskinn. Dessuten "Find Kioller" (kofter), "find støffle" 
(bellinger), "find Handsche" og "findschoe". (Hallan 1966:21 og 
24.) 

Både i den eldste dokumenterte tida, på 1400-tallet, og midt på 
1700-tallet fant markedet sted i begynnelsen av mars. Det passet 
bl.a. med jemtenes syklus, og ga dem anledning til å delta på 
markedet på Fr6s6n et par uker seinere. I 1680-årene skal det 
imidlertid ha funnet sted de siste dagene i februar. Abraham 
Hillphers (1775) har gitt en beskrivelse av hva slags handels
syklus Levanger-markedet inngikk i, sett fra jemtenes synspunkt, 
og hvordan den komplementære videre-formidlingen av varene 
innenfor det svenske systemet fungerte: 

"Handels-reser anstålles årligen af desse Sockneboer. En del 
fårdas til Norrige 2 til 3 gånger om året, då de medf6ra 
någre egne tilwårkningar, och andre exporter, såsom 
Myrjårnssmide, Malm, Koppar, et slags 2 turn Tenspiuk m.m. 
Deremot tilbytas Håstar, Sill, och flere slags Torrfisk. 
Torsk, Långor, Brynstenar m.m. hwilka wahror sedan dels 
f6ras til Stockholm eller Sundswall, dels och på Marknader i 
Upsala och Hedemora samt annorstådes f6rsåljas, jåmte 
Landets egne producter af Ost, Talg, Smør, Fogel, Skinn
wahror, Trådskedar och mera, som Allmogen af hwarandra på 
hemortens Marknader uphandla. Stor del af de mindre 
f6rm6gne, som resa åt Norrige, taga der wahror på Credit, 
ofta både håst och lasz f6rst om vinteren, som de sedan i 
Martii månad på Lewangers Marknad med retour wahror drygt 
betala; deras winst blir derf5re snart råknad, då de n5dgas 
k6pa dyrt hwad de hemf5ra, och ofta ej kunna få egne pengar 

26 Ytreberg 1942:8. 
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derftlre igen. Sådane Handlande måste och i Norrige merendels 
taga det s~mre godset." 27 

Det kan ikke være tvil om at Levanger-markedet gjennom svært lang 
tid har spilt en sentral rolle som bindeledd og kontaktflate 
mellom disse to "nasjonale" handels-systemene, på en måte som 
har hatt tildels omfattende geografisk utstrekning, gjennom den 
videre-formidling som er skjedd internt i systemene. Særskilt det 
institusjonaliserte byttet av jern og korn/mel mot fisk og 
hester, synes å ha hatt implikasjoner på 1500- og 1600-tallet. 
Gjennom lang tid stod derfor Levangermarkedet som den eneste 
"prototyp" på et marked som var situert utenfor de egentlige 
kjøpstedene, men som likevel hadde slike formidlings-funksjoner 
utover det lokale og "nasjonale". 

27 Hillphers, Samlingar 1775:54f. 
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7.3. Regulering av handelen på svensk side: Gustav Vasas 
politikk overfor "Norrbottenshandelen. 

Handelen og sjøfarten på Bottenviken synes i siste del av 
seinmiddelalderen å ha foregått relativt fritt, uten særlig 
inngripen fra den svenske statsmakten, og later til å ha gitt 
opphav også til migrasjon sørover i kretser som var knyttet til 
handelen. 28 (Man har bl.a. villet se "en klass av bondek5pmån i 
spetsen f 5r den norrbottniska handeln och i ett så intimt 
samarbete med stockholmsk5pmånnen att vi har svårt att skilja de 
båda kategorierna från varandra". 29 På dette grunnlaget har det 
også vært hevdet at begrepet "bottnakarlar" innbefattet alle 
kjøpmenn og sjøfarende som var engasjert i handelen nordover. Den 
finske forskeren A. Luukko synes imidlertid å ville reservere 
termen for representanter for de profesjonelle handelsinteressene 
med basis i sør- og mellomsvenske byer. I verket Ovre Narrlands 
historia (I) poengterer Sv. Olafsson at Stockholms-kjøpmennene 
var ledende i Norrbottens-handelen ved begynnelsen av 1500-
tallet, men hevder samtidig at landskjøpmennene etterhvert 
frigjorde seg fra avhengigheten av Stockholms-kjøpmennene. 30 

Innflytting og giftermål skal også ha spilt en stor rolle for 
kontaktflaten mellom Norrbotten og de sør-svenske byene. Både 
Ahnlund og Olafsson hevder at denne kontakten skal ha vært 
særskilt markert i Luleå sokn. - Begynnelsen av bondeseilasen 
synes å gå tilbake i hvert fall til m.a.- Kilder fra 1300-tallet 
viser at det forekom regelmessig trafikk på Stockholm allerede 
da.31 

I hvert fall fra seinmiddelalderen av kan man hos den svenske 

28 Gjennom en bestemmelse i Magnus Erikssons bylov fra 
midten av 1300-tallet (K5pmålabalken, kap. 34, pgrf. 3), var 
riktignok de innbyggerne i Norrland (og Finland) som drev seilas 
sørover pålagt å holde marked i Stockholm. (Friberg 1983:27.) 
Dvs. det ble forsøkt innstiftet et slags Stockholmsk monopol på 
varebyttet med Norrland og Finland; noe som seinere er blitt kalt 
"bottnisk handels- eller stapeltvång". Pålegget var imidlertid i 
første rekke rettet mot norrlåndingenes aktiv-handel, men kom 
aldri til å bli helt effektivt. I følge Friberg 1983 måtte 
Stockholmsborgerne stort sett kjempe alene for å opprettholde 
byens privilegier. Selv om påbudet rammet den såkalte almue
handelen, klarte borgerskapet i de nye byene/havnene som ble 
godkjent langs Botnviken, i stor utstrekning å unddra seg 
stapeltvangen. (Friberg 1983:27-40; jfr. Friberg: 11 Bonde
seglation11, KLNM, bd. 2, sp. 109.) 

29 Ovre Norrlands historia (0NH) I, s. 223. 

30 0NH I, s. 219ff. 

31 KLNM bd. 2, sp. 108. 
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kongemakten registrere en uttrykt politikk overfor handelsvirk
somheten i Bottenviken, som går ut på å betrakte regionen som et 
"innenhav", hvor kun handelsaktører definert som "innenlandske" 
skulle tillates å trafikkere. En av de første gangene dette blir 
markert er under Erik av Pommern i 1420, da han samtidig gir 
ordre om tolloppkreving i såkalte "lovlige havner" ("laga hamn
ar") i Osterbottten. 32 Ett annet grunnleggende element i den 
kongelige politikken fra gammelt av, var kampen mot det såkalte 
"landskjøpet", dvs. profesjonell handel med kjøpmannsvarer på 
landsbygda, utover det aktørene trengte til eget husbehov. 33 
Dette er et trekk som vi også finner igjen på norsk side, bl.a. 
som ledd i Erik av Pommerns handelspolitikk på norsk side. (Jfr. 
forordning av 1425.)34 

Mot dette virket motstandet fra etablerte "landskjøpmennene" som 
i særlig grad kunne spille på ett argument, nødvendigheten av 
forsyninger til de nordligere landskapene, samt det faktum at det 
ikke fantes etablerte byer med borgerskap i området. Derfor var 
kongemakten gjennom store deler av sma. til tross for sine ønsker 
om kontroll, og regulering av handelen til fordel for den innen
landske kjøpmannsstanden i de sørligere områdene. Komme frem til 
en modus vivendi med storkjøpmennene på den norrbotniske lands
bygda. Således stadfestet Kristoffer av Bayern i 1446 hålsinge
bøndenes gamle seilingsrettigheter. Til tross for tidligere til
tak synes også en rekke av de handlende med basis i Norrbotten 
ved overgangen til nyere tid å ha seilt direkte på utlandet også. 
Dette beretter iallfall Olaus Magnus. 

Gjennom de første par tiår av sin regjeringstid ser også Gustav 
Vasa ut til stilltiende å ha tolerert landskjøpet i Norrbotten. 35 

Mer maktpåliggende for ham synes det å ha vært å få gjennomført 
effektivt forbudet mot utlendingers (sjøverts) trafikk på 
handelsdistriktene i nord. Likevel finnes det også betydelig 
unntak fra dette, særlig i de to første tiårene. Varebyttet med 
de russiske kjøpmennene fra Kvitsjø-områdene, som særlig fant 
sted i Torneå, men også en enkelte andre sokn, ble underlagt en 
egen avgift på omsetningen, de såkalte kjøpmannspengene, som 
skulle gå med 1/2 mark av hver 10. omsatte mark, dvs. en 

32 KLNM bd. 2, sp. 29. 

33 Sml. f.eks. Hugo Yrwing, "Landsk5p", KLNM bd. 10, sp. 282 
- 292. 

34 NgL, 2. rekke, I, s. 118-120. 

35 Ikke bare birkarlenes gamle rettigheter, men også 
aktiviteten til "landskjøpmennene" synes godtatt gjennom en 
såkalte "dispensasjons-politikk". Birkarlenes handel ble de facto 
godkjent gjennom den skattlegging som ble foretatt av dem, 
nettopp for deres virksomhet blant samene. [Rev. av G.V. 1528.] 
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omsetningsavgift på 5%. 36 Dette innebærer altså en stilltiende 
godtakelse, samt fiskal utnytting av denne handelsutvekslingen. 
Den tradisjonelle målsetningen for den svenske kongemakten kan 
sies å ha hatt et dobbelt siktemål, og omfattet flere elementer: 

1) utestengning av utenlandske handelsinteresser, 
2) bekjempelse av "landskjøpmennene", og 
3) en viss prioritering og støtte til kjøpmannsklassen i 
sør-svenske byer. 

Til dette synes Gustav Vasa å ha føyd et fjerde element: Motstand 
mot at Stockholmsborgerskapet skulle få innta en monopolstilling 
i Bottenvikshandelen, - altså en kamp mot det "bottniske 
handelsmonopolet i Stockholmsk regi. 37 

Dette må oppfattes som ledd i den statlige "husholdnings"-poli
tikken som man har villet oppfatte som kjernen i Gustav Vasas 
økonomiske politikk. 38 Sentrale virkemidler var her å skaffe 
kronen kontroll over de viktigste sektorene innenfor økonemien, 
gjennom ulike tiltak, som direkte oppretting av statlig monopol
virksomhet (kopperproduksjonen), innskjerping av kongelig 
forkjøpsrett for visse vareslag eller i bestemte situasjoner/på 
bestemte markeder, eller sikring av kontroll gjennom andre tiltak 
som toll, veiing etc. En fri omsetning ville ikke være gunstig 
for det grepet som Gustav Vasa ønsket at kronen til enhver tid 
skulle ha over forsyningene av naturalia og andre varer i riket. 

I løpet av 1540-årene tar Gustav Vasa innledende skritt for å 
skaffe seg kontroll med en del av ressursene og omsetningen på 
Nordkalotten. Dette innbefatter bl.a. en instruksjon til fogdene 
i 1544, som pålegger dem å forby handelen med russerne, slik at 
varer som er "verdifulle for landet" ikke må bli utført. Særskilt 
nevnes kopper, perler og pelsvarer. (Forbudet mot russehandelen 
ser likevel ut å ha blitt hevet i 1547, men igjen innskjerpet 
1552, sannsynligvis i takt med spenninger i den utenrikspolitiske 
situasjonen. (Jfr. nedenfor side 247.) 

I 1546 kom så en foreløpig kulminasjon av Gustav Vasas tiltak 
overfor "landskjøpet". På grunn av mangelen på kjøpsteder i nord 
innså han likevel at noen landskjøpmenn fortsatt måtte tillates, 
men deres virksomhet skulle nå bli nøye regulert. Deres omsetning 
skulle bare omfatte varer det var behov for i Norrland, og de 
fikk ikke føre varer ut av riket. Utførselen skulle for fremtiden 
tas hånd om av borgerne i Stockholm og de andre byene i sør- og 
mellom-Sverige. Seilas med bondeskuter fra norrlandske småhavner 
til utlandet ble direkte forbudt. 39 De som ville engasjere seg i 

36 ONH I, side 321. Seinere ble satsen satt ned, så den 
tilsvarte 3 prosent av omsetningen, jfr. ONH I, side 334. 

37 ONH I, s. 320. 

38 Heckscher 1935; Sml. tildels alternative oppfatninger hos 
Hammarstr6m 1956:465, Kumlien 1953:438ff., Oden 1955:64-92. 

39 0NH I, s. 336. 241 



denne virksomheten fikk flytte til byene. 

Allerede før innskjerpingen av forbudet mot "landskjøp" hadde 
tatt tiltak for å kontrollere og regulere borgernes skipsfart på 
Norrbotten. I begynnelsen av året hadde han henvendt seg til 
byene og pålagt dem å oppgi hvor mange og hvor store fartøyer de 
opererte med i utenrikshandelen. På et møte i juni ble så det 
samme gjort gjeldende for trafikken på Bottenviken. Her møtte det 
representanter for borgerne i Stockholm og Uppsala, og man kom 
frem til en overenskomst som fastsatte at borgertrafikken i 
Bottenviken i det hele skulle besørges av 40 fartøyer. Av disse 
skulle 16 sendes til "laga hamnar" i det nåværende vasterbotten: 

Til: Torneå 3 skip fra Stockholm 
og (regnet som en havn) 
Ka lix 3 skip fra Uppsala 

Luleå 
og 2 skip fra Stockholm 
Piteå 

Skellefteå 1 skip fra Stockholm 
og (regnet som en havn) 
L~vånger 3 skip fra Uppsala 

Bygdeå 
og (regnet som en havn): 1 skip fra Stockholm 
Umeå 3 skip fra Uppsala 

I 1548 ble det inngått en ny, tilsvarende overenskomst. Av i alt 
60 skip som var fastsatt for stipulert til hele Bottenvika-områd
et, ble nå 16 skip destinert til havner innenfor de nåværende 
vasterbottens og Norrbottens len. Dessuten skulle 5 skip gå til 
havner i Angermanland, 1 til Medelpad, mens tisterbotten i det 
hele skulle motta anløp av 14 skip. Hensikten med disse tiltakene 
synes å være å sikre en regulering av borgernes skipsfart på 
Bottenvikens kystlandskaper, samtidig som "landskjøpmennenes" 
posisjon skulle svekkes. Hovedsiktemålet her later imidlertid å 
ha vært å ramme landskjøpmennenes vareoppkjøp og distribusjon i 
kystlandskapene, ved å svekke grunnlaget deres, og sikre leveran
ser fra borgere bosatt lenger sør. Siktemålet synes ikke ha vært 
å fjerne landskjøpmennene fullstendig fra skipsfarten på Botten
viken. Tvert om har det vært hevdet at antallet borger-skip som 
ble fastsatt i avtalene var altfor lite til å sikre opplandet 
rundt Bottenviken tilstrekkelige forsyninger, og at dette skjedde 
bevisst. Kongemakten forutsatte altså at landskjøpmennenes tra
fikk skulle fortsette, i likhet med den spesielle "bondeseilas
en 11. 40 Det synes å støtte opp under dette, når Gustav Vasa kort 
etter går tilbake på de mest ytterliggående uttalelsene sine i 

40 Den såkalte vanlige "Bottnaflotten", jfr. tivre Norrlands 
historia I, s. 324. 
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forbudet fra april, og tillater landskjøpet i vasterbotten i et 
visst monn. Dette skjer etter at han har mottatt særlige 
deputasjoner med begjæring om dispensasjon fra det almenne 
forbudet. Argumentet om at det ikke finnes kjøpsteder i regionen 
er gode brekkstenger for dispensasjons-synspunktene og kongen 
benytter seg også av den i sin grunngiving. Likevel skal antallet 
landskjøpmenn innenfor hvert sokn i fortsettelsen reguleres, og 
særskilte regler for deres virksomhet skal innføres. De skal ikke 
få føre varer ut av riket, og skal bare kunne innføre varer som 
er "nødvendige" i vasterbotten. Slike "nødvendige" varer definer
es uttrykkelig som: Humle, salt, vadmel, lerret, hamp, korn, 
kjøtt. 

Noen få år seinere, i 1550, gjentas noe av innholdet i denne 
politikken eksplisitt i en instruks til stattholderen (i Finland) 
Botvid Larsson: Ingen som seiler til Norrbotten og Finland med 
varer for bytte med smør og fisk, skal få seile til Tyskland. 
Varene fra Norrbotten og Finland skal gå til innenlandsk svensk 
omsetning og ikke til utlandet. Prinsippet om "bottnisk handels
tvång" tas m.a.o. i bruk for å styrke "husholdnings"-prinsippet 
til Gustav Vasa. Hovedsiktemål var å trygge nødvendige for
syninger til alle deler av riket, og dermed sikre en uavhengig 
økonomisk posisjon, - særskilt overfor den dominerende uten
landske handelsmakt i umiddelbar nærhet; LUbeck. (Andre, mer 
handelspolitiske tiltak, var f.eks. invitter overfor rivali
serende hollandske handelsinteresser.) Som varer som eksporteres 
fra Norrbotten nevner Gustav Vasa særskilt pelsverk, huder, smør, 
laks, gjedder, sik, tørrfisk fra norskekysten, og annen tørrfisk. 
(Fra Bottenviken). At noen eksporterer slike varer direkte til 
Tyskland, betrakter han som at de "utstjeler" Sveriges rike. 
Varene skal først selges/eksporteres på den tid og det sted, og 
til de interessenter som kan være mest tjenlig for rikets inte
resser, slik kronen oppfatter og kanaliserer dem. Ønsket om å 
sikre leveranser av fiskeprodukter fra Ishavskysten i nord, må 
også sees i et slikt perspektiv, selv om det her også kan komme 
andre strategiske hensyn inn. Denne politikken, som vi har 
trukket opp et riss av her, ga seg også utslag i at Gustav Vasa, 
begynte å vise større generell interesse mer for å øke mengde av 
naturalia som kom inn i form av skatter og avgifter fra de 
nordlige områdene. Tidligere hadde han lagt stor vinn på å øke 
ytelsene som gikk inn i form av penger. Dette hadde ført til at 
hele Norrland stod som noe av et særtilfelle blant landskapene i 
Sverige ca. 1530, når det gjaldt hvilke typer betalingsvarer de 
årlige inntektene gikk inn med. I følge Heckschers oppgaver over 
den "Rikets årliga rentan" for 1530/31, går inntekten fra 
Norrland inn i form av penger (64 %), laks (22%), elghuder, 
mårskinn og gråverk (tilsammen 14 %), mens inntektene fra de 
øvrige lenene fordeler seg på en lang rekke varer og naturalia. 41 

Skattereformer som ble gjennomført på 1540-tallet, samt en 
påtagelig interesse fra Gustav Vasas side for å øke naturalia-

41 Heckscher 1935: Bilaga 1. 
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avgiftene fra begynnelsen av 1550-årene, førte imidlertid til at 
naturalia-innkomstene kom til å dominere over penge-inntektene 
fra midten av århundret. Denne svingningen i retning av naturalia 
holdt seg ut gjennom 2. halvdel av 1500-tallet, slik at vaster
botten mot slutten av århundret var nærmest rent naturalia
rentende. 4 2 

Det foreløpig siste tiltaket fra Gustav Vasas side på å kontroll
ere denne "innenlandske" sjøverts trafikken på Bottenviken, var 
innføringen av en særskilt toll på varepartiene som ble fraktet 
sørover, både av den samlede "bottnaflotten" og av byenes egne 
borgere. Den første gangen vi hører om denne "Norrlandstullen" er 
i et brev fra 1. sept. 1556, hvor Gustav Vasa utber seg oppgaver 
fra tollerne i Stockholm om hvor mange skip som hadde ankomemt 
fra henholdsvis Oster- og vasterbotten, og hvor mye toll de hadde 
betalt. Tollen skulle opprinnelig gå med 1/5 av vareverdien, men 
ble suksessivt satt ned, slik at den fra 1560 og utover lå på 
1/16. I 1560 ble det betalt toll av samtlige "farmann" fra sokne
ne i Norrland, samt alle de av byenes fartøyer, som hadde fraktet 
varer fra nordlige og østlige landsdeler. Norrlandstullen i 
Stockholm ble etterhvert også kalt "Slottstullen", og utgjorde 
den eneste innenrikstollen av noen betydning i Sverige på slutten 
av 1500-tallet. 4 3 

Trass i dragkamp mellom Sverige og Russland om det territorielle 
og økonomiske overherredømmet over landskaper i Norrbotten og 
Osterbotten i årene rundt 1500, synes handelen med russere og 
kareler å ha pågått relativt uforstyrret. Bakgrunnen for dette 
var etter alt å dømme de reelle behov denne handelen tilfreds
stilte. Under ufredstiden fant det sted en viss smug-handel, og 
på begynnelsen av 1500-tallet synes også det svenske riksstyret å 
ha akseptert handelen som legitim. I 1508 utferdiget riks
forstander Svante Nilsson en kunngjøring som var velvillig stemt 
overfor den frie seilasen på Norrbotten.'' I 1500-tallets tiår 
foregikk det således en livlig transitthandel i Torneå, som 
bl.a. ble beskrevet av Olaus Magnus: 

"Denna stad har ett sardeles vackert och fi~rmånligt lage, 
och ingen annan handelsplats i hela trakten upp emot 
Nordpolen ar mera bes~kt an detta Torneå. Har f6rsamlas 
namligen hvitryssar, lappar, bjarmer, bottningar, finnar, 
svenskar, tavaster och halsingar; dessutom komma åtskilliga 

42 ONH I, side 291 - 300; jfr. side 433 - 441. 

' 3 Oden 1955, s. 297. 

'' ONH I, s. 245; Styffe, Bidrag til Skandinaviens ••• , V, n. 
217, 218 (s. 287-289). 
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från Norge afver de haga fjallen och vidstrackta ade
rnarkerna, liksom afver Jarnt1and. Och alla dessa fardas dels 
i långa och smala båtar, sarskildt byggda far farder på de 
strida forsarna, dels i åkdon, dragna af tarna renar, hvilka 
se ut som hjortar, dels ock på ett slags bajda stanger, med 
hvilkas tillhjalp de fort taga sig afver de snahaljda 
bergåsarna och sedan glida fram hit i snabb fart, såsom man 
finner beskrifvet i barjan af detta verk .•• 
Till denna plats fares fisk af olika slag, som fångats 
langre upp i a1fvarna, och affyttras i byteshandel til 
kaprnan från aflagsna landsandar. Detta sker i buntar om 500 
tunga marker, en dar vanlig vikt. Dessutorn saluhålles afven 
fisk nedsaltad i stora tunnor eller behandlad på ett annat 
satt, narnligen rakt, far att få den att smaka annu lackrare. 
Till denna a komma årligen tidt och ofta kaprnan från 
Stockholm, Åbo, Rauma och Oregrund seglande och gara sig 
stor fartjanst." 4 5 

Etter at Gustav Vasa hadde overtatt riksstyret synes også han å 
ha innsett hvilket behov denne handelen dekket, samtidig som han 
øynet en ny fiskal inntektskilde. Politikken mot "landskapet" og 
landhandelen ble heller ikke på dette punktet gjennomført 
konsekvent. Under fredsforhandlinger med Russland i 1526/27 
meddelte han underhånden representanter for de karelske kjøp
mennene at han nok kunne gjøre unntak fra politikken med å samle 
handelen i byer, dersom de gikk med på en årlig tributt for deres 
"botniske handel". Slik gikk det også, og de russiske/karelske 
kjøpmennene, som ferdedes langs vassdragene i lette elvebåter, 
utgjorde i 1500-tallets første tiår et regelmessig innslag på 
markedene i havnene i Nordasterbotten. 46 De betalte også såkalt 
"havneskatt" etter antallet båter de ankom rned. 47 På 1530-
tallet gikk antallet slike båter i elvemunningene i Nordaster
botten opp i 15-18. Da Gustav Vasa i 1531 utferdiget forbud mot 
"småmarkeder" i Narrland, ble det også gjort unntak for nettopp 
de markedene som karelerne søkte. 48 

Denne relativt liberale politikken overfor "landskapet" og 
handelen med russerne/karelerne i Norrbotten og Osterbotten korn 
imidlertid til en ende i 1540-årene, i takt med en generell 
omlegging av Gustav Vasas politikk. Fra dette tidspunkt synes 
kongen å ha satt sin "rikshusholdnings-politikk" mer i system. 

45 Olaus Magnus, Historia om de Nordiska Falken, (Ostervåla 
1976) Fjarde Delen, 20. Boken, Kap. 1 & 2, s. 166-167. 

4 6 KLNM 14, sp. 520. 

47 0NH I, s. 265; KLNM bd. 14, sp. 520. 

48 ONH I, ibid. 
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Dette innebar tiltak på ulike felter: Bestrebelser på å styrke 
kronens finansielle stilling, vektlegging av kronens eget 
varebehov og salg av naturaliea for egen regning, omfattende 
reguleringer av ulike næringer. Den frie vareutvekslingen og 
omsetningen i landskapene i nord, og i forhold til de russiske/
karelske kjøpmennene, utgjorde et "smutthull", en potensiell 
lekkasje i de omfattende systemet Gustav Vasa var i ferd med å 
bygge opp. Derfor måtte bl.a. kontrollen med utenrikshandelen 
perfeksjoneres. Ikke minst gjaldt dette skinnhandelen. Fra og med 
Gustav Vasa's initiativ på 1540-tallet, ser de svenske kongene ut 
til å ha vært klar over hvilken betydningsfull alternativ 
utførsels-kanal for kostbart pelsverk som russernes handels
aktiviteter på Nordkalotten representerte. Fram til og med årene 
rundt 1600, kan en skjelne mellom tre hovedstrategier, for å 
kanalisere pelsverket til beste for den svenske kronen: 

1) Tiltak for å hindre utenlandsk konkurranse om pelsverket, 
ved i første rekke å holde russerne/karelerne utenfor, 

2) tiltak for å hevde og gjennomføre kongelig forkjøpsrett 
på skinnvarer, 

3) tiltak for å regulere handelsvirksomheten generelt, 
gjennom instituering av faste markeder, og forbud mot handel 
utenfor disse. 

Disse tre hovedstrategiene er på svensk side knyttet til tre 
skilte kronologiske etapper i skinnhandelens utvikling, under 
henholdsvis Gustav Vasa, hans sønn Johan III, og etterfølgeren 
Karl 9. Under Gustav Vasas tid ser politikken ut til å ha 
pendlet mellom en maksimumsmålsetting som gikk ut på å få gjort 
slutt på russehandelen i det hele, og en minimums-målsetting som 
gikk ut på å få stoppet strømmen av pelsverk i det minste. (I 
tillegg til andre enkelt-varer, særlig kopper.) Ideen om å få 
skinnhandelen instituert som et kongelig regale, eller få 
gjennomført kongelig forkjøpsrett til skinnvarer, kan muligens 
også ha vært oppe, f.eks. da Gustav Vasa i 1534 tilsatte en 
kongelig kjøpmann i Helsingland for oppkjøp av gaupe- og 
mårskinn, samt elghuder. En virkelig effektiv politikk i denne 
retning, med ettertrykkelig hevding av kronens forkjøpsrett og 
pålegg til jegerne og bøndene om å tilby pelsvarene først til 
kronens representanter, ble likevel først gjennomført av Gustav 
Vasas sønn Johan III, på 1570-tallet. - Hovedstrategien til 
Gustav Vasa ble dermed i første rekke å forhindre utenlandsk 
konkurranse om pelsverket, ved i første rekke å søke å holde 
russerne utenfor, og regulere deres aktivitet. 

I tråd med dette gav Gustav Vasa i 1544 fogdene ordre om å gjøre 
slutt på russehandelen, bl.a. med den begrunnelse at de russiske 
kjøpmennene innførte "ftlrdarvliga varer hit in i riket såsom 
handskar, rysshudar, larft, ktljel, og annat slikt skrap". M.h.t. 
utførselen var han særskilt bekymret over at de tok tilbake 
"koppar, parler eller de skinnvarer, som oss tjana, dar att salja 
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eller f6rvanda med de ryssar f6r sådana ringa varor, som de hit 
in f6ra". 49 Kongens ordre later til å ha slått igjennom for 1544, 
men året etter synes omsetningen med russerne å ha vært oppe på 
sitt gamle nivå igjen. 5° Kjøpmennene med basis innenfor det 
russiske systemet synes både å kunne tilby høyere priser for 
skinnvarene51 , og levere nødvendighetsvarer billigere, enn 
kjøpmennene fra de andre systemene. 

Mens kongen i 1546 grep inn med harde reguleringer overfor de 
regulære "landskjøpmennene" i Norrbotten (jfr. ovenfor), ble den 
russiske handelen igjen tillatt i 1547. 52 Fra dette år, og noen 
seinere finnes det noen oppgaver som belyser antallet besøkende 
russiske/karelske fartøyer i Norrbottniska havner, og dermed 
indirekte gir en pekepinn om handelens omfang. - Å skaffe seg 
mer eksakt inntrykk av selve størrelsen på omsetningen, er 
imidlertid vanskeligere. Den såkalte "k6pmannspengarna", som 
landskjøpmennene i Norrbotten betalte, var en avgift på eksport
og import-forretningene generelt, og det særskilte varebyttet med 
russerne lar seg derfor vanskelig skille ut, unntatt i de år da 
det opptrer en særskilt handelstall for denne omsetningen; den 
såkalte "rysstollen". Denne gikk med en særskilt sats for hvert 
skinn som ble solgt til russerne. (I utgangspunktet på 1550-
tallet 1/2 øre, seinere 1 øre pr. skinnenhet; Friberg 1983:114, 
jfr. side 402: notene 4), 5) og 6).)53 

Antall russisk/karelske båter i Torneå: 

1547: 1551: 1558: 1560: 1566: 

47 30 41 52 28 

1550-årene innebærer på mange måter kulminasjonen av Gustav Vasas 
bestrebelser på å skaffe seg kontroll over ressurser, og ressurs
utnytting på Nordkalotten, og kanalisere produksjons-overskuddet 

49 Ref. Ovre Narrlands Historia I, s. 321; Gustaf den 
F6rstes Registratur 16 (1544), s. 219 f. (Brev dat. Gripsholm 
15.04.1544, "Till Henrik Simonsson och Nils Vilkeson, att hafva 
tillsyn 6fver handeln i Vester- och Osterbotten"). 

50 0NH I, s. 321. 

51 Jfr. appendiks H., og kapittel 5 ovenfor. 

52 KLNM bd. 14, sp. 520. 

53 Sv. Olafsson (ONH I, s. 334.) synes åmene at "k6pmanns
pengarna" bare gikk av omsetningen med russerne. 

247 



til disposisjon for den svenske kronen. I den forbindelse 
lanserer han ymse tiltak for å bremse på den russiske omset
ningen generelt, eller legge hindringer i veien for pelsverk
eksporten spesielt. Høsten 1551 sender han egne tjenere, som skal 
"hjelpe og avverge" påståtte overgrep fra russernes side. 
Begrunnelsen er at birkarlene og landskjøpmennene i Våsterbotten 
skal ha tilkjennegitt: 

" ••• att våre granner Rysserne gtire eder och flere våre 
undersåter ther vijd gråntzen stoor tiffvervold och hinder 
opå theres ktipzhandell och elliest ther the kunne åstad 
komme, nijdsåttiendes sigh og byggiendes tesligeste her 
innen um gråntzen, rijkett och cronone till ingen ringe 
skade etc." 54 

Samtidig ble handel med russerne fullstendig forbudt i Torneå i 
1552. Dette forbudet ble imidlertid snart hevet igjen. I staden 
fikk fogden i Osterbotten (John Bagge) i 1554 ordre om å hindre 
utførselen av skinnvarer til Russland, med den begrunnelse at de 
behøvdes i Sverige. (Tilsvarende hadde fogden i Våsterbotten, 
Jtins Håkansson allerede i 1552 fått ordre om å se til at 
skinneksporten vestover til Norge ble redusert.) 

Et nytt utbrudd av krigshandlinger mellom Russland og Sverige, 
som bl.a. hadde grunnlag i territoriell rivalisering på Det 
karelske neset, ga i 1554/1555 støtet til nye stridigheter også 
når det gjaldt handelen i nord. Et russisk innfall i Osterbotten 
ga Gustav Vasa grunnlag for mobilisering i nord. I juli 1555 ga 
han i tillegg fogden i Osterbotten ordre om å arrestere de 
russiske kjøpmennene, og konfiskere deres varer. Det var denne 
ordren som lå til grunn for de tildels store partier med 
skinnvarer som svenske myndigheter klarte å konfiskere i 
1555/1556, og som bl.a. danner en viktig kilde til våre opp
fatninger om de kvantitative rammer for pelsverk-eksporten. 55 

Etter fredsslutningen i 1557 synes handelsforbindelsene til 
russerne/karelerne å ha tatt seg opp igjen. 

Under Johan III's styringstid kan den statlige svenske skinn
sektoren til å spille en betydelig rolle. Det var på 1570-tallet 
at overføringene til det kongelige skinnkammeret i Stockholm 
nådde kulminasjonen. Dette var resultat av en rekke tiltak som 
Johan III satte ut i livet. Dels fikk fogdene ordre om å levere 
inn skinn, og dels var han ute etter å innskrenke den private 
skinnhandelen, og hevde den kongelige forkjøpsretten til de beste 
skinnene. Jegere og kjøpmenn skulle være forpliktet til å tilby 
kronens oppkjøpere de beste skinnene. Brudd på disse bestemmel-

54 Fellman IV, s. 18; Gustav Vasas åpne brev til birkarlene i 
Våsterbotten også referert i fogderegnskapene for 1552, CD 
2058: 1. 

55 Jfr. Tegengren 1952:28. 
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sene skulle straffes. Likevel skulle ikke den private handelen 
stanses helt, men kunne foregå fritt med de skinnene kronen ikke 
var interessert i. 56 

Det umiddelbare siktemålet med denne politikken fra den svenske 
kronens side var å skaffe seg grep om skinnleveransene fra 
Nordkalotten. Gjennom en politikk som i stadig økende grad satte 
private oppkjøpere som drev for egen regning utenfor, rammet man 
også de russiske kjøpmennene, og avskar i realiteten langt på 
vei den samiske befolkningen, som stod for produksjonen av pels
verket, fra alternative handelskontakter. Under Johan Ill var det 
fremste virkemidlet hevdingen av kronens forkjøpsrett. Russerne 
var imidlertid ikke satt fullstendig utenfor. Etterfølgeren Karl 
IX grep imidlertid til enda mer direkte virkemidler, for å få 
fast kontroll med omsetningen i Nordkalotten's indre, med bl.a. 
etablering av kirkesteder og instituering av faste markeder i 
lappmarken. Disse tiltakene vil bli belyst i neste avsnitt. 

56 steckzen 1964: 352ff. 
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7.4. Administrative, politiske og militære tiltak fra riks
styrenes ved overgangen til 1600-tallet. 

7.4.1. Det svenske riksstyret. 

Kulminasjonen av det svenske riksstyrets reguleringer av handelen 
i Nordkalottens innland kom med Karl 9.'s politikk straks etter 
1600. Denne politikken hadde som fremste siktemål å få bukt med 
den ukontrollerte lappmarka-handelen som enda ble drevet av 
birkarlene, ved siden av andre oppsøkende kjøpmenn, som i første 
rekke russerne. Disse trekkene, samt hevdingen av den kongelige 
forkjøpsretten til kostbart pelsverk, var felles med den 
politikken som også forgjengerne hadde fulgt. Men fremgangsmåten 
til Karl 9. innevarslet også noe nytt: Han søkte å oppnå disse 
målene ved å få innføre en strengt regulert markedsordning i 
lappmarkene, samtidig som de utvalgte markedsplassene også ble 
tillagt andre sentrumsfunksjoner, som skatte- og toll-innkreving, 
samt kirkebygging/misjonering. 57 Gjennom sine tiltak maktet Karl 
9. å organisere faste sentra innenfor hver lappmark, som 
kombinerte økonomiske, religiøse, administrative og juris
diksjonelle funksjoner. Nettopp kombinasjonen av disse funk
sjonene bevirket at Karl 9.'s initiativ kom til å sette varige 
spor etter seg, og forsåvidt var "vellykket". Flere av de stedene 
som ble valgt ut til markedsplasser fungerer den dag i dag som 
tettsteder med sentrumsfunksjoner i Nordkalottens innland. 

Siktemålet var tydelig å få bukt med den "oppsøkende virksom
heten" i lappmarken, slik den hittil hadde vært drevet. Den 
handelsaktiviteten som enda fremsto som "alternative forsynings
ag avtaker-kanaler" i forhold til kronens handel, skulle enten 
bringes til opphør, eller omgis med så sterke restriksjoner at 
den ikke utgjorde noen truende konkurranse lenger. Slik skulle 
grunnlaget for birkarlenes gamle dominans i lappmarkene fjernes. 
Birkarler og russiske kjøpmenn fikk eksplisitt forbud mot å 
oppsøke samene i innlandet utenom de fastsatte markeds-plasser og 
-terminer. De fikk dessuten plikt til å føre opp boder på 
markedsplassene, samt hjelpe til med kirke-byggingen. 

Karl 9.'s politikk kan nok i en viss utstrekning betraktes som en 
oppfølging av den tradisjonelle "rikshusholdnings-politikken" til 
Gustav Vasa. Også Karl 9. var opptatt av behovet for å kanalisere 
forsyninger til det sentrale statsapparatet. På grunn av militære 
engasjement, bl.a. i Østersjø-området, kunne dette kanskje ha 
klarere karakter av proviantering for troppene, enn under Gustav 
Vasa. Karl 9. hadde også planer og prosjekt i denne retning, som 
var for gigantiske til å kunne bli satt ut i livet. (Jfr. 
nedenfor s. 253.) Imidlertid hadde politikken også rent fiskale 
aspekter. Muligens kan politikken i 1600-tallets første år også 

57 Instrukser av 25.10.1602 vedr. innsetting av en predikant 
for lappmarken, samt bygging av kirke og prestegård. (Fellman II, 
s. 17-18.) 
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betraktes ut fra en rent merkantilistisk synsvinkel, diktert ut 
fra et ønske om sentralisering og kanalisering av ressurser inn 
til ett sentrum for hele "nasjonalstaten". 

Planen med fastsatte, regulerte markeder innenfor hver lappmark 
synes å ha blitt lansert i 1602, i samband med en fullmakt til 
skatteoppkreving på vegne av kronen til de opprinnelige birkarl
ene Olaf Burman og Finnved Benktsson. Her kommer også motiva
sjonen klart frem: 

" •.• Så wele wij och ingenlunde her effther tillstådje lathe, 
at Birkarlarne eller någre andre skole drifvue theres 
k5penskap op i Lappemarken medh Skinuarur och annat som her 
till dagz skedt åhr. Huilken ther med beslagen eller 
befunnen blifuer, skall hafua f6ruerkett Skinuarurne, som 
han opk6pt hafuer medh fyretije mark emot f5rbud, och der 
uth6fuer effther lagen straffet blifue. Och alldenstundh wij 
icke wele hafue tilstadt at någre Birkarlar skole bruke 
theres k5pslagen op i lappemarken som f5r:t åhr, Derf5re 
wele wij at uthi huar lappemark skall f6rordnes tuå 
marknedher om åhrett, en om winteren och then andre om 
Sommeren, på huad tijdh då beguemligest ware kan, Och 
f6rthenskuldh skole f5r:de Lappe Fougdter besee vth wisse 
platzer, huar sådane Marknedher kunne håldne blifue, Såsom 
och f5rordne wisse tijdher når sådant best skee kan, at 
bådhe Lappar och Birkarlar såsom och Rysser och andre, som 
samme marknedher bes6kie wele, kan lågligest ware at komme 
ther hedan. Och skole samme Marknedher huar gångh holles i 
tuå eller tre veker, Der måge då alle huar medh annan handle 
och k5pslage thet beste the kunne. Wedh the platzer ther 
marknederne satte blifue, ther skole f5r:de wåre Fougdter 
lathe opbyggie bodher på then Suenske sidhe, så månge the 
mest kunne komme tilul:ige, ••• " ("Fullmacht f6r Olof Burman 
och Finduedh Benchtsson att vpbåre skatten af Lapperne." 
Stockholm 23. juli 1602. - Min utheving.) 58 

Planene tas opp igjen og konkretiseres ytterligere, i en 
skrivelse som Karl 9. får utarbeidet som svar på en henvendelse 
fra samene i Terne lappmark. Her opplyses det at samene skal få 
tilstilet prototyper på alen, vekt og mål, som skal bero på 
markedsplassen ved Enontekis ("Tenetåkis"), slik at de ikke skal 
kunne lures. Handelen skal først være tillatt etter at kronen har 
fått sin skatt. Dessuten understrekes det at samenes skinnvarer 
først skal tilbys kongens fogd for eventuelt kjøp. Først etter at 
fogden har gjort sitt valg, skal handelen være fri for hvem som 
vil: 

58 Fellman IV, s. 92; jfr. instruks av 06.10.1606 til Isach 
Behm og Gabriel Thomassen bl.a. vedrørende kirkebygging i Kemi 
Lappmark. (Fellman II, s. 20.) 
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" ••• Doch skal med kaphandelen så tilgå, att farsth och 
frempsth skole i opbiude eder wahrur wår Lapfougdte, och 
utaf honom annamme sådane wahrur igen, som eder kunne 
tienlige ware, dem wij huart åhr far sigh wele lathe 
farskaffe tijtt till eder opå samme Marcknadtz platzen, och 
når i haffue opbudit wår Fougdte edre wahrur, och han icke 
will kapa aff eder, så måge i sållie dem huem eder synes. 
Wij wele och her med haffue eder samptligenn alfuarligen 
farbuditt, att i ingalunda fhare någre leffuendes Reener 
utaf Rijkett till Norgiske sijden, uthan ther i någre haffue 
aff den afflathe, då skole i sållie dem wår Fougdte ••• 
(Konung Carl IX:s svar på Lapparnes i Torne Lappmark 
skrifvelse om uppbyggandet af en kyrka på Tenetåkis backe, 
om marknadstiderna och andra handelsfarhållanden, Stockholm 
15.10.1604. )59 

I november 1605 utsteder så Karl 9. en større, mer generell 
forordning om skatteoppkreving, handel, markeder og kirkebygging 
i lappmarkene. Denne går som instruks til hans utsendte om
budsmenn Bernt von Kohlen og Rasmus Nilsson. Her innskjerpes 
bl.a. forbudet mot at birkarlene "skole fara kring om Lapmarcken 
och kiapslage, såsom her till skedt år". Birkarlenes for
pliktelser når det gjelder oppføring av boder og stuer i 
tilknytning til markedsplassene presiseres. Og dessuten hjemles 
for første gang birkarle-tienden, dvs. at birkarlene må betale en 
særskilt 10 prosents omsetnings-avgift, bestående av hvert tiende 
skinn, hvert tiende lispund tørrfisk, osv. som de omsetter. (Se 
appendiks .•• ) 

Till ded Siunde, skole Fougdterne haffue itt noge och 
flitigdt inseende, att inga Birkarler effter denne dag skole 
fara kring om Lapmarcken och kiapslage, såsom her till skedt 
år, widh lifsstraff tilgiarendes, uthan komme tilhopa på 
far:de tidhar och Marcknadz Platzer, som far:tt år, enn gong 
om åhrett, och uppenbarligen kiapslage och icke om Nåtterna 
som her till dagz skedt år. der de hafue brukett deres Skam 
och Lasth. Och skole de ware farplichtede att giffue Cronon 
och Konungsfougdten på huar Marcknadz Platz huar Tijionde 
skin, och huar Tijinde Lispundh Torfisk udi Tull, samptt och 
andre Partzeler, som der farefalle kunne. Far huilkett 
Fougdten skall med annen opbard åhrligen giare reede och 
råkensskap. De skole och alle Birkarler, som Reener hafue, 
åhrligen gifue till Skatt huar Tijiende Reen, åfuen som 
Lapperne, och dem skole Fougdterne strax opbere. Och skole 
far:de Birkarler ware farplichtede (huarie tuå) ophugge een 
Bodh och een Stuffua wid huar Marknadz Platz som de besakie, 
och ware Lapperne behielplige att opbyggie Kyrckierne och 
Pråstegårderne, så framptt de wele bruke någen handall medh 
Lapperne ••• (Undervisning og Rettelse huareffter ••• H.K. 

59 Handlingar rarande Skandinaviens Historia, 39, Stockholm 
1858, s. 182ff. 
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M:ttz utschickede tienere Ehrlig och WelbOrdig Birendt von 
Kolen med Rasmus Nielsson skole i Lapplandh bestille, både 
huru Schatten af Lapperne skall utgi6res, och huru och på 
huadh sitt de honom sedenn af Lapperne opbire skole. 
Stockholm, ••• november 1605.)60 

Som ledd i den samme forordningen presenterte Karl 9. en 
gigantisk plan som skulle sikre tørrfisk produsert av kystsamene 
langs Ishavet og Atlanteren som proviant for troppene hans, som 
nettopp på dette tidspunktet var engasjert i Polen. Kysten fra 
Tysfjord til Varanger ble delt opp i etapper, og sentrale 
samlingspunkter for tørrfisk-transporten over fjellet ble pekt 
ut. Dette var nettopp steder som lå ved enden av de naturlige 
ferdselsveiene fra innlandet og ut til kysten, og som i lang tid 
hadde fungert som "brohoder" ved kysten, for den private handelen 
drevet i regi av birkarlene. 

Kystsamene fra Tysf jorden til Malangen skulle føre fisken til 
"Joen Larsson" i Grunnfjorden. Der skulle så Lule-samene møte 
med 130 av kronens rein, og føre fisken til Lule lensmannsgård. 
- På strekningen fra Malangen til Langenes i Altafjorden skulle 
fisken føres sammen til lensmannen Reidar Andersson på Arøya i 
Lyngen. Han skulle så være ansvarlig for transporten til 
fjordbunnen {Skibotn) "der som Rusteioke Aå uttltlper". Der skulle 
Rounala-samene og Tingevarre-samene møte opp med 100 rein og 
sørge for transporten over fjellet til samene i Siggevarre
siidaen, som så skulle føre den frem til Torne lensmannsgård. -
Mellom Langenes i Alta og Tana {Deanudat/Vestertana) skulle 
tørrfisken føres oppover langs Alta/Kautokeino-vassdraget, hvor 
Guovdageaidnu-, Lappojavri- og Avjovarre-samene var tiltenkt 
oppgaven med å føre den frem til Suondevarre. Her skulle fiske
transporten sammenkjøres med den som kom fra Varanger-siidaen, 
og som samene i Ohcejohka og "Thenoby" hadde ansvaret for. 
Suondevarre-samene skulle så selv være ansvarlige for den videre, 
felles transporten, frem til Terne lensmannsgård. 
Såvidt vites, ble denne storstilte planen aldri realisert fullt 
ut. Det er imidlertid utslag av denne planen vi hører om i årene 
umiddelbart etterpå (1607 - 1609), da det bl.a. fortelles at 
svenske birkarler og ombudsmenn for den svenske kronen hadde 
forsøkt å etablere "bruhoder" langs Ishavskysten, ved å få reist 
"boder" og anlegg i fjordene Lyngen, Alta og Varanger. 61 

Hvordan de ulike tiltakene som instituering av de faste markedene 
i lappmarken omfattet, ble realisert, får vi et visst innblikk i, 
gjennom den rapport om iverksettingen som lappefogden Daniel 
Thordsson Hjort avgir 28. april 1606. Her eksponeres både 

6 ° Fellman IV, s. 118; Handlingar rtlrande Skandinaviens 
Historia, 39, Stockholm 1858, s. 184f. 

61 Jfr. kap. 9, avsnitt 9.6; RA, Danske kanselli, Skapsaker, 
Skap 15, pk. 125. 
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myndighetenes konkrete tiltak overfor birkarlene, samt noen av 
deres reaksjoner, hvor de bl.a. påberoper seg privilegier fra 
Gustav vasa's tid angående fri handel langs Atlanteren og 
Ishavet: 

" •.• Till det fierde. Opå huilke tijder udi f6r:de terminer 
att handelenn udi Lapmarkerne, uppå huar ort fOr sig, skall 
hållenn bliffua, effter att Lappefogderne sig beklaga, att 
så framptt Birkarlarne skall eftherlathett bliffue at 
updrage udi Markerne uppa samme tijd med dhem, så skeer 
fogderne udi så måtte f6rkortt, at de icke så wåll kunna 
fOryttra Cronones godz, efther Birkarlarne insnijka ders 
godz till Lapperne och gOre otijd på kOpett, DherfOre skole 
Fougterne wara fOrtånkte, efter som dhem alffuarligen 
befalett åhr, strax updrage till Lapperne, når de begynna på 
alle orter i Markerne f6rsamblas, till att upbåre skatten 
och handla med dhem, Men Birkarlarne skal frijtt effter
lathet wara att komma tilstådes til huar Marknadzplatz, 
allenest på desse effter:ne tijder." (Daniel Thordsson 
Hjorts beråttelse, Horn6torp 28.04.1606.)62 

62 Handlingar rOrande Skandinaviens Historia, 39, Stockholm 
1858, s. 189ff.; Fellman IV, s. 122ff. (ikke fullstendig). 
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7.4.2. Det dansk-norske riksstyret. 

Den strategiske målsettingen, og hovedargumentene som ble brukt 
av det dansk-norske riksstyret, synes langt på vei å ha ligget 
fast gjennom perioden, selv om den ytret seg i ulike former: 
En kan her kanskje skjelne mellom: 

- Tiltak som ble iverksatt under opptrappingen før Kalmar-
krigen og i krigens begynnelse; ~-

- Situasjonen etter Kalmarkrigen, - etter fredsslutningen i 
Knærød 1613. 

- Tiltak fra dansk-norsk side etter at Torne (og andre byer 
ved Bottenviken? - Pite?) hadde oppnådd privilegier fra 
den svenske kronen. 

- Situasjonen etter Brømsebrofreden, 13. aug. 1645. 

I perioden umiddelbart før Kalmarkrigen gikk de dansk-norske 
myndighetenes politikk (- både sentralt og lokalt, -) ut på å 
forby birkarlenes handel i kystregionen. Dette hadde sammenheng 
både med bestrebelser på å forhindre eller innskrenke den svenske 
skatteleggingen, og strategiske tiltak, med henblikk på militære 
oppgjør med svenske myndigheter. I missiv av 20. februar 160963 

fikk lensherren for Nordlandene, Hartvig Bille, ordre om å forby 
og forhindre birkarlenes handelsvirksomhet ved kysten. I sitt 
svar, den såkalte Hartvig Billes erklæring av 22. juli 160964 , 
utgjør han bl.a. rede for hvilke tiltak han har truffet i denne 
anledning: 

" ••• Jeg haff(uer) thilsagtt alle minne fogd(e)r, j the Andre 
fogderrier, Saa Well so(m) ochsaa En Karll, Jeg paa Hans 
Mttz Vegne haff(uer) Antagitt, Veed naffn Jens Bartt-
scher, •••• att schulle ligge, h(er) Vdj Sallten lehn, och 
inth(et) Annd(et) giørre, ind Drage ind Vdj En Findefiordtt, 
och poiilld, d(et) er, itt Viigh, effth(et) do. er, och 
haffue Indseende m(et) find(er)ne, och hoille the skaleke j 
thuangh, att icke fordriiste sig thill, Om Suenschenn 
offiiler thennum, att Vdgiffue nogen schatt, Viidre End 
so(m) gammilltt och fuindtt haff(uer) varritt. Schall hand 
ochsaa, saa vell so(m) minne Andre Fogd(e)r, forbiudde 
lapperne, so(m) nedkomme, j fiorde(er)ne, att alldelis ingen 
Maschappeij schulle hoille, m(et) quernerne, Ey heller 
haffue Reenlagger thilfellittz, eller thill halffuenn, m(et) 
thennum, paa tenne Siidde KiØllenn, Saa Vell so(m) guernerne 
att forbiude, heer nogen Kiøbmandschaff, nedre Vedtt Siøenn 

63 NRR IV, s. 300-301, jfr. 296ff. 

64 NRA, Danske kanselli, Norske innlegg 1574-1615, under 
20.02.1609. 
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att brugge: Huilkett ochsaa forb(emel)tt(e) min Thiennerre, 
Niells Poffuilsø(n), so(m) thillfielldttz schall dragge, 
thennum strengeligenn och Viidre om Thenne leiligh(et) 
schall forhoille." 

Et annet, mer direkte beredskapsmessig tiltak, var å sørge for at 
den delen av den kystsamiske befolkningen som var bosatt på øye
ne, ble tvangsflyttet inn i fjordene, som lensherren fremstilte 
som det egentlige og "riktige" kystsamiske bosetningsområdet. 
Grunnen som ble oppgitt var å holde den samiske bosetningen 
samlet inne i fjordene, og å unngå svenske skatteoppkrevere og 
myndighetsutøvere på øyene. I forbindelse med lokalitetene 
Vassjorda i Tranøy, Lysbotn og Stønnesbotn i Lenvik, Kaldfjord og 
"Rippebye" på Kvaløya, Dåfjord på Ringvassøya og Ramfjorden eller 
Balsfjorden skriver Hartvig Bille: 

" ••• Disse find(er) erre nu d(er)fra fløtt, effth(er) min 
Befallningh, Aarsaggenn, fordj Dette Wiigh, ligger Vde paa 
en Øe, och icke Ved meiiland(et), och erre igien indfløtte, 
j the rette FindeFiord(e)r, Ved meiiland(et), fordi Jeg Vill 
icke haffue the Suensche Vd j Øerne, fran meiiland(et), Saa 
ochsaa paa d(et) Jeg Kand Besette Fiord(e)ne, och the Kunde 
Hoille j Hob, m(et) Huer Andre, och icke Saaledis Henstrøe 
Sig Deer enn, och Deer en Andenn." 

Det synes som om lensherren her tenker seg at kystsamene skal 
spille en rolle ved motstand mot de svenske representanter. -
I mai 1611, - knapt en måned etter at Christian IV har erklært 
krig mot Sverige, - utsteder han nye instrukser til lensherrene 
for Nordlandene og Vardøhus, Hartvig Bille og Claus Gagge. 65 De 
"svenske" eller "kvenene", som birkarlene kalles, skal ikke til
lates å handle i lenene, hverken med "Finner, Fiskere eller Boe
mænd". Svensk skattelegging skal ikke bare søkes forhindret, men 
lensherrene skal også gjøre sitt beste for å tilføye svenskene 
"Skade og Afbræk". I tillegg lanseres et nytt beredskapstiltak 
som går stikk imot det Hartvig Bille hadde tillempet de foregåen
de år. Nå skal samene tvert imot evakueres ut på øyene. Grunn
givingen som oppgis er " ••• paa det vare Undersaater kunne være 
des sikrere for de Svenske". I brevet til Hartvig Bille er "vare 
Undersaatter" presisert som "Nordmændene". Den samiske boset
ningen i fjordene betraktes tydeligvvis ikke lenger som noe 
potensielt bolverk mot svenske innfall: - det synes snarere som 
kongen tvert om antar at samene kan komme svenskene til hjelp ved 
eventuelle innfall. Særskilt understrekes det i begge instruksene 
at det ikke må finnes båter igjen inne i fjordene som kan tjene 
som transportmidler for svenskene. 

" ••• da skalt du strax befale alle Lapperne at drage hen til 
Øerne med alle deres Baade, saa du ikke tilsteder enten 

65 NRR IV, s. 436 - 438. 

256 



nogen Lapper eller Basde at blive inde udi Fjordene, paa det 
som Svensken uforvarendes kunde indf alde, han da slige Baade 
ikke skulda bekomme og Undersatterne derover Skade 
tilføie. "6 6 

Nå kan en av ordbruken "lapper" komme på den tanke at tiltakene 
er særskilt rettet inn mot innlandssamene, som på dette tidspunkt 
har begynt å foreta flytninger til kystlandet, og også praktiser
er fiske i sjøen. Og at det følgelig var samene i innlandssiidae
ne som ble betraktet som suspekte av dansk-norske myndigheter. 
Når det imidlertid gjelder den praktiske gjennomføringen av 
tiltakene, kan vi av innførsler i lensregnskapene under og 
umiddelbart etter Kalmarkrigen se at de er blitt gjort gjeldende 
fullt ut også for den kystsamiske befolkningen i fjordene. Om de 
tradisjonelle kystsamiske lokalitetene i Salangen, heter det 
f.eks.: 

"Ødde Medens feigdenn paastandr" (1611-12.) 

Ved freden etter Kalmarkrigen, - i Knærød 1613, - tilfalt som 
kjent skatteleggingsretten av kystsamene på strekningen Tysfjord 
- Varanger Danmark-Norge. Dette gjaldt både den tidligere svenske 
skatteleggingsretten, og retten til å innkreve den "russiske" 
skatten som den svenske kronen hevdet å ha fått overført ved 
freden i Teusina 1595. Dessuten fraskrev Sverige seg "thend jus, 
høighed, dominium maris och anden herlighed, ••• paa de for
schrefne Vesterhafvidt ••• "67 Noen direkte bestemmelser vedrø
rende handelen og samers eller profesjonelle handelsfolks hand
elsferder, kan ikke sees å være tatt med i selve fredsslutningen. 
Av svenske vitnemål fra den påfølgende tid, går det imidlertid 
frem at det ble lagt hindringer i veien for at den tradisjonelle 
birkarlehandelen skulle fortsette. I en erklæring ("relasjon") 
fra de svenske lappefogdene, som i november 1614 skal gjøre rede 
for hvorfor det kommer inn mye mindre skinnvarer fra lappmarkene 
enn vanlig, heter det: 

" ••• Der emoot bliefuer af Juten nu icke allenest dem 
schwenskom och lappom handelen aldeles widh si~sijdenn 
f ~rnaketh vtan Och ingen af wåra lappar moste bruka sina 
wånor på annen sijden fieleryggen thar masta diur 
wancka ••• "6 8 

I årene umiddelbart etter Kalmarkrigen var det også strid mellom 
Danmark-Norge og Sverige om beskatningen av enkelte innlandssii
daer. Dette gjaldt de tre siidaene Tingevara, Siggevara og 

66 Ibid. 

67 L. Laursen, Danmark-Norges Traktater 1523 - 1750, Kbh. 
1917, bd. III, s. 306 - 307. 

68 Fellman I, s. 457 - 458. 
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Rounala, som av Hans Olufssøn i en oversikt av 159869 feilaktig 
var blitt plassert på "norsk" side av Kjølen, - og fremfor alt 
Enare. Disse spørsmålene ble tatt opp på et mellomriksmøte i 
Ulfsbæk i 1624. Her beklaget de svenske utsendingene seg 
likeledes over at birkarlene ikke fikk lov til å dra over f~ellet 
for å handle med kystsamene "efter gamal sedwane och rett". 0 Det 
rettslige grunnlaget som de dansk-norske myndigheter viste til, 
for sin hindring av handelen, synes å ha vært de gammelnorske 
bestemmelsene mot "landkjøp" eller "landprang", samt det forhold 
at handel fra birkarlenes side stred mot privilegiene som var 
tildelt borgerskapet i Bergen og Trondheim. Dette ble trukket 
frem av de danske utsendingene, som svar på de svenske klagene. 

Det er nøyaktig de samme bestemmelser det henvises til 5-6 år 
senere, med foranledning i at Terne stad har fått stadfestet 
(blitt tildelt) privilegier av den svenske kronen. Ved denne 
anledning finner den dansk-norske kronen det betimelig å inn
skjerpe hva lensherrene og de øvrige lokale myndighetene har å 
holde seg til. Dette skjer først i et missiv til lensherren på 
Vardøhus, Hans Kønning(ham), med instruks om at "du dig skal 
forholde efta vare Kjøbstæder Bergens og Trondhjems saa og Konto
rets Privilegier og ikke tilstede nogen at maa handle paa de 
Steder, de ere priviligerede paa at handle, imod deres Privilegi
er, saa og tilsee, at imod Norges Lov ikke skeer Landkjøb, dog 
vares egne Undersaaters lovlig Handtering hermed uformeent." 71 

Disse påbudene ble derpå den følgende sommer innskjerpet på ting
ene i Vardøhus. 72 I 1631 sendes et missiv til lensherren i Nord
landene, Frans Kaas, som innholdsmessig går ut på omtrent det 
samme, til tross for en noe annen ordlyd. 73 Brevet er foran
lediget av en forespørsel fra lensherren om hvordan han skal 
forholde seg overfor noen birkarler eller borgere fra Pite, som 
kommer over med handel, og påberoper seg særskilte friheter/
rettigheter til handel. Også i denne sammenheng henvises det 
generelt til bestemmelsene i "Norges Lov", - noe som må sikte til 
bestemmelsene mot "landprang". 

Endelig ble det også i Brømsebrofreden (13. aug. 1645) tatt inn 
bestemmelser som grep inn i den "frie" handelen og samferdselen 
mellom nasjonalstatene i vesentlig grad. I fredstraktatens artik-

69 NRA, Danske Kanselli, skap 15, pk. 1258 • Ekstrakt trykt i 
NRR III, s. 537ff. 

70 Johnsen 1923:132-133. 

7 1 NRR VI, s. 167f. 

72 Finnmark Justisprotokoller, No. 2, fol. 79f.; jfr. trykt 
utgave: Sandvik, H. & Winge H. (red.): Tingbok for Finnmark 1620 
- 1633, Oslo 1987, s. 253. 

73 NRR VI, s. 338f. 
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kel 18 blir først all toll- og avgiftsfrihet som har eksistert 
mellom de to rikene, opphevet; - dog med unntak for svenskenes 
frie gjennomfart og tollfrihet ved Øresund og Storebvelt. Dernest 
heter det: 

" ••• I lijka måtte skall alt Svenskt ktipmannslopp med sine 
varur tifver grentzen i Danmark och Norge och de Danskes och 
Norskes ktipmanslopp med sina varur tifver grentzen i Sverige 
vara ftibudet, så åå landet som i lands- eller upståderne. 
Dår och någon Svensk ktipman håreffter ville drifva någon 
handel i Danmark och Norge, skall han dedh hafva rett och 
match att gitira i de f tirordnade stapelstader vidh sian, dår 
andre fremmande och vanner komma måge, såsom och niuta samma 
f riiheet og rett som andre f remmade och vanner efter 
Danmarcks lagh och stadgar, så och stådernes privilegia 
oftirkrånckt niuta •.• 11 74 

Bestemmelsene ser altså ut til å være en presisering av den 
politikken som har vært ført helt siden Kalmarkrigen, med 
innskrenking av de svenske handelsfolks rettigheter, og pålegg om 
ikke å drive handel som stred mot Bergens og Trondheims privi
legier. Sidestillingen av svenskene med andre "fremmede" 
handelsfolk, som formelt sett ikke skulle få seile lenger nord 
enn Bergen, kommer klarest frem i denne siste fredsslutningen. 

Etter selve ordlyden i Brømsebrofreden skulle den svenske handel
en begrenses til de "farordnade stapelstader" ved kysten. Med 
dette kan knapt menes noe annet enn Bergen og Trondheim, som var 
utstyrt med privilegier. Men å prøve å hindre birkarlenes og de 
øvrige svenske handelsfolkenes landverts ferdsel over fjellryggen 
med en slik allmenn henvisning om å oppsøke "stapelstader" ved 
kysten, må ha fortonet seg nokså forgjeves også for det dansk
norske riksstyret. Allerede året etter fredsslutingen finner vi 
den dansk-norske kronen i ferd å utvikle særskilte praktiske 
ordninger, utformet på grunnlag av bestemmelsene i Brømsebro
freden, som skulle kunne fange opp og regulere svenskenes 
handelsvirksomhet på den siden av grensen som var klart def inert 
som dansk-norsk. Løsningen falt her på offisielt innstiftede og 
regulerte markeder, som skulle avholdes på særskilte steder til 
fastsatte tidspunkter på året. 

Dette synes å være første gang tanken om et særskilt markeds
vesen utenfor kjøpstedene, men organisert og kontrollert av 
myndighetene dukker opp. Som vi har sett, var politikken med å 
samle og kontrollere handelsvirksomheten - og særskilt utenriks
handelen - i byer eller kjøpsteder, hvor det gjøres gjeldende 
særskilte bestemmelser, og forbud mot ukontrollert handel på 
bygdene og i fjordene, nærmest like gammel som rikskongedømmets 
lovgivning i det hele tatt. I løpet av 1500-tallet hadde en rekke 
markeder i kjøpstedene fått offentlig godkjenning, ikke minst med 

74 Laursen, op.cit., s. 449. 
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det motivet at det skulle ta luven fra den direkte handelen på 
bygdene, og kanalisere aktivitetene til kjøpstedene. At man nå 
gikk inn på en ordning som innebar etablering og godkjenning av 
markeder på landbygda, på offentlig initiativ innebar en 
"tillempning" og modifikasjon i forhold til riksstyrets tradi
sjonelle maksimums-målsetting. At man i tillegg skulle tillate 
"utenlandske" kjøpmenn å ferdes på disse markedene, utgjorde 
ytterligere et brudd med hevdvunnen politikk, selv om det også 
hadde forekommet unntak tidligere. 75 På den annen side sikret 
utvilsomt riksstyret seg kontroll med den fortsatte handels
virksomheten, ved å gå inn og være ledende i å få opprettet 
markeder på "kongebud", ovenfra. 

I praksis hadde det tidligere vært en presedens for den funk
sjonsmåten man nå tenkte seg for de nye, "instituerte" markedene; 
nemlig Levanger-markedet. Den løsningen som ble skissert, innebar 
således at man for Nord-Norges vedkommende, og med henblikk på 
den rollen utenlandske kjøpmenn skulle kunne spille, satte i 
system den modellen som Levanger-markedet representerte. Den ser 
ut til å ha blitt skissert for første gang i et missiv til 
stattholderen Hannibal Sehested, hvor det ble anmeldt en rekke 
saker og forslag fra kongen til neste herredag. I et avsnitt som 
omhandler toll-inntektene, heter det: 

" .•• samt hvorledes Tolden skullesættes for alle andre ind
og udgaaende Vare, saavidt Søfarten og Trafiquen til vands 
monne vedkomme, mens hvis som Sverige angaar at sættes en 
særdeles Told efter hvis paa Grændsemødet der er for
abskediget, samt visse Markedspladser at nævnes og publi
ceres til hver Mands Efterretning." 76 

Tanken videreutvikles i en instruks, i form av et åpent brev, som 
lensherren i Idd og Marker, Jørgen Bjelke, formidlet til de øvri
ge lensherrene i Norge i januar 1653: 

"4. Udi Betragtning og det ikke ringe Inconvenients og 
Uleilighed udi forne vort Rige Norge haver foraarsaget, at 
de svenske traf ikerende Bønder reiser i Mængder over 
Grændserne og siden det ganske Land igjennom og der bruger 
stor Handel uden nogen Tolds Erlæggelse af ud- eller 
indgaaende Vare, da skal vore Lensmænd ved Grændserne med 
forne Jørgen Bjelke tiltænkt være, tilvisse at erfare de 
fornemste Veie, som gaar af Sverige ind udi bete vort Rige 
Norge og kan eragtes for rette alfare Veie og Passe, og 
siden udfØrligen erklære, hvilke deraf de formene de bedste 
og tjenligste at være til at anordnes til Markedspladser, at 
de svenske der aarligen paa visse Tider kunde ankomme med 
deres Vare, dennem der falholde og siden sig igjen til 

75 Jfr. ovenfor side 233ff. 

7 6 NRR VIII, s. 417f. 
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forhandle, hvis de kunde behøve, hvorimod alle andre 
Landeveie imellem begge Rigerne skulle aflyses og de svenske 
forbydes, sig videre eller andensteds at begive in i Landet 
med Vare at forhandle, dog ingen hermed forment, som andet 
kunde have at forrette, at reise ud, ind eller i 
Landet ..• "7 7 

Om høsten samme år henvises det så igjen til slike "ordinaire 
Markeder", i det kongen i form av et åpent brev utsteder forbud 
mot at innlandssamene skal få komme over på norsk side og ned i 
kystlandet, unntatt til de særskilte markedene. Nå heter det seg 
at disse markedene har vært oppsøkt "af Arilds tid". 

" ••• da ville vi hermed alvorligen forbudet have, at bet• 
svenske lapper ikke maa komme ind over vores og Kronens 
Grændser, de andre vore og Kronens Undersaatter til 
Fortrængsel, uden til de ordinaire Markeder, som af Arilds 
Tid haver været brugeligt og de pleier at gjøre, mens naar 
Markederne ere holdne og overstandne, haver de sig strax 
tilbage igjen med deres Rener over Grændserne til Sverige at 
begive ••• "78 

Forbudet gjentas samtidig i et særskilt missiv til lensherren 
over Nordlandene, Preben von Ahnen. 79 

Den "mellomløsning" som det dansk-norske riksstyret slo inn på, 
var en nyskaping, forsåvidt som den "fra oven", - på kongelig 
påbud - instituerte et fullstendig markedsvesen som var etablert 
utenfor kjøpstedene, og som også skulle ha funksjoner i "uten
riks"-varebyttet, eller formidlingen mellom handelssystemene 
på Nordkalotten. Likevel hadde den visse forutsetninger i den 
handels- og markedspolitikk som var blitt tillempet lengre sør i 
landet gjennom 1500-tallet. Forholdene i "Nordlandene" var 
imidlertid særskilte på den måten at det ble så sterk kopling 
mellom "utenrikshandel" (sett fra riksstyrets synspunkt) og 
handel på landet. Slik var det bare enkelte tettsteder/byer i 
Sør-Norge som kunne oppvise markedshandel med tilsvarende 
funksjoner. (Marstrand/Kongelv og Levanger.) 

"Mellomløsningen" innebar at riksstyret kom behovene i møte, ved 
å tillate en viss form for handel utenom byene, på visse 
"bygdemarkeder". Dette representerte altså et kompromiss og 
tilbaketog i forhold til den "klassiske" politikken fra middel
alderen av, med å skille ut utenrikshandelen, monopolisere den, 

77 NRR X, s. 555-557. 

78 NRR XI, s. 78. 

79 NRR XI, s. 80-81. 
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og konsentrere den til visse byer. Men en viss innrømmelse i så 
henseende synes å ha vært den eneste farbare veien for riks
styret, dersom de skulle oppnå noen grad av kontroll med denne 
handelen. Men dermed kom de til å skape noe nytt; offentlige 
instituerte markeder, som ble regulert fra oven, gjennom 
"kongebud", men som likevel vokste frem fordi de fylte reelle 
behov. Mens f.eks. Varanger-markedet etter det vi har sett80 , må 
karakteriseres som et typisk "sjølgrodd" marked, oppnådde det 
offentlig, kongelige godkjenning svært sent (1688). 

På den andre siden var selvfølgelig ikke et kongelig påbud 
tilstrekkelig å gjøre et marked levedyktig, om ikke forholdene 
for øvrig lå til rette for det. Markedet på Hamar synes således å 
ha gått i stå etter reformasjonen, til tross for at Gudbrands
dølene i 1579 bad kongen om at det måtte komme i gang igjen. 81 

80 Jfr. kapittel 5, side 140-141. 

81 NRR II, s. 325 - 326. 
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7.5. Konsekvenser for formidlingen mellom handelsapparatene på 
Nordkalotten. 

Ett hovedresultat av denne nye politikken var altså at det ble 
institusjonalisert en ny type markeder "ovenfra", - gjennom 
statlig påbud. Disse formidlingsinstitusjonene som ble organisert 
for en stor del takket være statens aktive inngripen etter 
Brømsebrof eden, hadde således en noe annen bakgrunn enn de 
markedsdannelsene som var vokst frem "av seg selv", innenfor det 
tradisjonelle mønstret for handelssamkvem. 

De sistnevnte kan nærmest karakteriseres som "selvgrodde", og var 
etablert fordi de tjente som egnede institusjoner til å ivareta 
flersidige formidlingsfunksjoner innenfor enkelte regioner på 
Nordkalotten, innenfor det tradisjonelle mønstret for handels
samkvem. Ved siden av disse selvgrodde markedene fantes det en 
rekke formidlingsmåter som ivaretok behovet for kontakt mellom 
ulike regioner. (Eksempelvis bilateral kontakt mellom produsenter 
og profesjonelle handelsfolk gjennom oppsøkende handelsferder 
eller oppretting av handelsstasjoner.) 

De "offisielt opprettede" markedene som institueres fra midten av 
1600-tallet av, kommer derimot som en erstatning for enkelte av 
de tidligere formidlingsmåtene, - særskilt enkelte av de 
bilaterale kontaktene produsenter - handelsfolk. 

Dette fordi nasjonalstatene legger avgjørende hindringer i veien 
for de tradisjonelle måtene å opprette kontakt og ivareta 
formidlingen på, - samtidig som behovet viser seg så kraftig at 
det ikke uten videre kan neglisjeres fullstendig. For å oppnå 
optimal kontroll med dette "utenriks" varebytte under de rådende 
forhold, griper så nasjonalstatene til løsningen med "offisielt 
opprettede og godkjente" markeder, til særskilt fastsatte 
tidspunkt på særlig bestemte steder. Dette skjer etter mønster av 
markeder instituert "ovenfra", på kongebud, flere steder lengre 
sør i landet. 82 Men den "mellomløsning" som dette representerer, 
innebærer også en de facto godtakelse av situasjonen, når det 
gjelder varebyttet på Nordkalotten, og et forsøk på å skaffe seg 
større kontroll med handelssamkvem som hadde solide røtter, og 
neppe lot seg avskaffe uten videre. Det er sannsynligvis i et 
slikt lys man må se "godkjenningen" av Varanger-markedet 
11/8-1688. 83 

Det umiddelbare resultatet av denne politikken synes imidlertid å 
være at handelsforbindelsene er blitt alvorlig skadelidende i 
første halvdel av 1600-tallet, og at det sannsynligvis går lang 
tid etter "institusjonaliseringen" av de nye markedene før de 

82 Jfr. foran s. 233f. 

83 Lilienskiold, Speculum Boreale, "Om Negocien", Nordnorske 
Samlinger IV, s. 313-314. 
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tilnærmelsesvis er i stand til å ivareta samme funksjoner når det 
gjelder handelssamkvemmet, som de tidligere (bilaterale) for
midlingsmåtene. 

Dersom vi betrakter endringene i formene som varebyttet antar, i 
perioden frem til 1600-tallets første tiår, kan vi konstatere: 
størstedelen av den frie, oppsøkende virksomheten til de 
profesjonelle handelsmennene, som var så karakteristisk for 
perioden 1550-1600, er nå opphørt. I stedet er det i ferd med å 
vokse frem et fast mønster av institusjonaliserte markeder over 
størstedelen av Nordkalotten. 

Etter 1653 var rettstilstanden hos begge nasjonalstater slik at 
de svenske handelsmenns handel med samene og øvrige almue-befolk
ning var tillatt i forbindelse med særskilte markeder som var 
fastsatt og godkjent fra oven, på kongebud: I kystregionen fra 
den dansk-norske kongens side og i innlandet fra svenskekongens 
side. Forsåvidt hadde den svenske kongemaktens målbevisste kamp 
mot birkarlenes dominans, og mot russerne som reellt og truende 
handels-alternativ, lyktes. 

Hva angår de formelle sidene av kontakten mellom de ulike 
handelsaktører, hvordan varestrømmene beveget seg, og dermed også 
formidlingen mellom de "nasjonale" apparatene, kan vi konstatere 
følgende: 

1) I de sørligere innlandsområdene fortsatte handelsmøtene mellom 
en type produsenter (innlandssamene) og representanter for ett 
handelsapparat. Disse møtene ble nå flyttet opp i "lappmarkene", 
slik at en bare kan tale om en endring i lokalisering. 84 

2) Likeledes fortsatte innlandssamer og handelsmenn fra det 
svenske handelsapparatet å møtes i områdene lengre nord, i Terne 
lappmark. Nå var altså disse møtene regulert til markedene. 

3) Det samme synes å ha vært tilfelle i fjordene Porsanger og 
Laksefjord, for så vidt det gjelder aktivitetene til de svenske 
Torne-borgerne.85 

4) Fra et formelt synspunkt, later kontinuiteten til å være 
fremherskende i Kemi lappmark også, i det en fortsatt har å gjøre 
med regulære handelsmøter mellom ulike produsenter, og represen
tanter fra to ulike handelssystemer: Det "svenske" og det 
"russiske". Som i Terne lappmark var aktiviteten her også blitt 
regulert til de faste markedene. Men dermed fortsatte også for
midlingen mellom systemene. - Her må en imidlertid huske på de 
dyptgående strukturendringene som var på gang innenfor de 
tidligere rent samiske bosetningsområdene i Finland, som følge av 

84 Bergling 1964:146-156, 171. 

85 Ovigstad 1921:6; Fellman I, s. 244-249 og s. 495-498. 
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den finske agrare kolonisasjonen. Denne prosessen er i gang 
allerede fra 1500-tallets andre halvdel. 86 Ved midten av 1700-
tallet er den kommet så langt at gamle same-siidaer som Maanselka 
og Kitka nesten fullstendig var overtatt av finske jordbrukere. 
Dette måtte nødvendigvis få dyptvirkende konsekvenser for 
innholdet av handelen. 8 7 

5) I Varanger ser det derimot ut til å være en reell kontinuitet, 
vel vesentlig fordi langt de samme betingelsene fortsatt var til 
stede, bl.a. representasjon av alle tre handelssystemer. Markedet 
fortsatte på samme måte, og til samme termin som før, etter at 
det hadde oppnådd "offisiell godkjennelse" ved kongebrev av 11. 
august 1688. 88 - På tinget i Varanger 2. november 1691 ble det 
innskjerpet at ingen handel eller kjøpmannskap måtte drives med 
de svenske eller russiske kjøpmennene, før deres ankomst var 
meldt til amtmannen gjennom "finne-lensmannen". 89 

6) Hele kyststrekningen fra og med Vest-Finnmark og nedover langs 
Nordlandskysten, opplevde de klareste tilfeller av avskjæring av 
de gamle handelskanalene. Her ble det lagt avgjørende hindringer 
i veien for birkarlenes gamle "oppsøkende virksomhet". Samtidig 
var det store variasjoner innenfor denne kyststrekningen, når det 
gjaldt i hvilken grad det stod klar nye, alternative formidlings
kanaler og -institusjoner, som kunne overta handels-funksjonen. -
Det er her primært snakk om to fenomener: a) For det første 
institusjonaliserte markeder (vinterstid) som fungerer som 
bindeledd til svenske borgere. I kystlandet i Vest-Finnmark og 
Nord-Troms ser det ikke ut til at markedene vinterstid har kommet 
i stand så umiddelbart som i selve Terne lappmark (innlands
området) og i Øst-Finnmark, hvor det allerede fantes en "sjøl
grodd" tradisjon for handelsmøter midtvinters. Det er først ut på 
1700-tallet vi støter på sikre vitnesbyrd om "borger"- eller 
"kven"-markeder 4-5 uker etter jul. (I Alta, Kvænangen, Nordreisa 
og Skibotn). Da er de imidlertid et regelmessig, institu
sjonalisert trekk i handelsformene. 

b) For det andre er det snakk om fremveksten av pastoralisme 
basert på rein, og de spesialiserte reindriftssamenes flyttinger. 
Disse flyttingene representerte også et potensiale for vare
transport og handel. Det opptrådte altså en gruppe produsenter, 

86 Tegengren 1952:57ff.; Jfr. Fellman I, s. 456: "Kimi 
Lappars klagomåll Opå 5sterbotz Finnarna, att the draga Jn på 
Lapparnas Fiske Trasker, och Skogar, och gara them Myckin f6rfångh. 

87 Tegengren 1952:137. 

88 Lilienskiold, Speculum Boreale, s. 313-314; Rothe, 
Christian 5.'s Reskripter II, s. 713ff. 

89 Finnmark Sorenskriverembete, nr. 24, Justisprotokoll 
[Gmlt. nr. 20], 1691, fol. 78b. (Statsarkivet i Tromsø.) 
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med en kvalitativt ny økologisk tilpasning, og som under sine 
f lytninger kunne oppsøke handelsmøter med en eller flere andre 
aktørgrupper. Men fremveksten av denne nye pastorale tilpas
ningsformen viste klare geografiske skiller: Ennå ved begynnelsen 
av 1600-tallet (1605) 90 hadde denne nye tilpasningsformen ikke 
vunnet noen større utbredelse lenger nord og øst enn til 
Rounala-siidaen, som seinere inngikk i Enontekis pastorat. 

Nomadiske flytninger basert på pastoral tilpasning grep altså om 
seg i områdene lenger sør, i det nordlige Nordland og kanskje til 
dels i sør-Troms. I dette kystområdet kunne altså nomadenes 
overflyttinger også ha klare handelsfunksjoner. Her ble handels
kontakten nå regulert i form av fast instituerte markeder på de 
samme tider av året som det gamle tradisjonelle handelsmøtet 
mellom innlandssamer og kystsamer hadde funnet sted; nemlig om 
sommeren og om høsten. I følge Samuel Rheen ble det årlig holdt 
to markeder: ett St. Hans og ett ved Allehelgensdag. 91 Bakgrunnen 
for dette skulle være de ulike produktene nomadene hadde å tilby 
på de ulike tidspunkt, med produkter fra reinslaktingen om 
høsten. I tillegg synes det som om en også har fått en sterkere 
representasjon direkte fra det "danske-norske" systemet, gjennom 
kjøpmenn som kom reisende inn til disse markedene i fjordbunnene. 
- Selv om den gamle "bilaterale" kontakten som de tilreisende 
"birkarlene" hadde representert, også ble avskåret sørover langs 
Nordlandskysten, fortsatte likevel form-messig sett en viss 
kontakt med det svenske systemet. Når det gjelder innholdet og 
retning av handelsforbindelsene kan det imidlertid reises 
spørsmål om kontinuiteten i relasjonene. (Se nedenfor.) 

På det form-messige plan kan en derfor si at utviklingen av den 
institusjonaliserte markedshandelen på Nordkalotten represen
terer en slags tillØJ? til "generalisering" og institusjona
lisering av mønstre som tildels allerede finnes fra før, i de 
lokale områder. Det synes å være tilfelle i Terne lappmark, i 
Øst-Finnmark, med handelsmøter om vinteren, og i nordre Nordland 
- med handelsmøter i fjordbunnene om sommeren. I første om gang, 
gjennom størstedelen av 1600-tallet, har vi ingen positive 
vitnesbyrd om institusjonaliserte markeder også i Nord-Troms og 
Vest-Finnmark. (Smith 1938). På 1700-tallet synes imidlertid 
mønstret fra innlandet og Øst-Finnmark å ha blitt "generalisert" 
til denne regionen også. 

I sør-Troms og nordre Nordland ble nomadene stående igjen alene 
som "formidlere" mellom det "dansk-norske" og det "svenske" 
handelsapparatet. En nærmere, innholdsmessig analyse av nomadenes 
rolle i varebyttet og formidlingen mellom handelssystemene, 
avdekker tre hovedtrekk: 

9 ° Karl 9. 's "renUingd" av 1605, gjengitt og drøftet hos 
Hultblad 1968:60-61. 

91 Rheen 1897:57. 

266 



1) For det første reflekterer deres eget vareutbud en stadig 
tiltagende spesialisering i retning av reindrift. Produkter 
som bys fram nå, er: En lang rekke typer og kvaliteter 
reinskinn, slakterein, reinsdyrmelk og -ost, samt pesker. 
Dessuten tilbyr de fortsatt visse typer pelsverk (særlig 
gråverk) og never. 

2) For det andre er relasjonene mellom nomadene og det 
"dansk-norske" apparatet blitt "tettere" over hele linjen. 

3) For det tredje er relasjonene til kystbefolkningen nå 
utvidet, forsåvidt som utvekslingen nå gjelder et større 
spektrum av produkter. I dette produsent/produsent-forholdet 
bytter nå nomadene til seg: Tørrfisk, sild, rokker, tran, 
storfe og geiter til slakt, grener og enkelte typer grove 
tekstiler (bl.a. vadmel). 

Der hvor de profesjonelle handelsmennene fra svensk side nå 
uteblir, overtar nomadene faktisk en del av den handelen disse 
kjøpmennene drev. Dette utgjør forsåvidt en fortsettelse av den 
"intern-samiske" mellomhandelen med skinnvarer som vi registrerte 
i forrige periode. Dersom en skal dømme ut fra noe seinere 
kilder, er nomadene dessuten i ferd med å ta opp en handel med 
jernvarer og andre metallvarer: Jerngryter, økser, børser, nåler 
og diverse kopper- og messing-gjenstander, ved siden av selv
følgelig skinnvarer. Nomadene kjøper opp disse varene på svensk 
side, og selger dem til kystbefolkningen på norsk side. 

Ved vurderingen av nomadenes handel må det likevel understrekes 
at de ikke hadde kapasitet til å ta opp arven etter "birkarlene" 
fullt og helt, over hele varespektret. Når det gjaldt typiske 
borger-varer som korn (mel), smør, hamp, enkelte tekstiler - og 
brennevin - kunne de ikke fylle birkarlenes rolle. - Tvert imot 
er nomadene nå delvis henvist til å kjøpe slike varer under sitt 
opphold i kystregionen. Dette virker altså i retning av Økt 
samkvem mellom nomadene og det "dansk-norske" systemet, selv om 
denne kontakten igjen kan være formidlet av norsk eller samisk 
kystbefolkning. I en viss forstand utgjør nomadenes behov en "ny" 
etterspørselsfaktor for det "dansk-norske" systemet. Denne 
etterspørselen retter seg i første rekke mot salt, visse 
metaller, visse tekstiler (lerret), så vel som krutt og bly. 

I de områder hvor Terne-borgerne opprettholdt kontakten fra det 
"svenske" systemets side, synes oppkjøp av fisk og fiske-produk
ter fremdeles å være en av hoved-drivkreftene bak Terne-borgernes 
besøk i kystregionen. (Tørket torsk og sei, kveite og saltet 
laks.) Skal en dømme etter klager innenfor det "dansk-norske" 
systemet på slutten av 1600-tallet, spilte også oppkjøp av skinn-
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varer en vesentlig rolle for den svenske handelen. 92 Men det er 
også mulig at disse klagene vel så gjerne gjenspeiler økt inter
esse for skinnvarer og pelsverk innenfor det "dansk-norske" sys
temet. Terne-borgerne ser også ut til å ha brakt med seg omtrent 
det samme vareutvalget som sine forgjengere: Smør, hamp, og ulike 
tekstiler, ved siden av et bredt spektrum av jern-varer og red
skaper. - Der hvor de svenske kjøpmennenes handel i det hele tatt 
fortsetter, er det også stor grad av kontroll med innholdet. 

I øst synes altså formidlingen mellom de ulike handelssystemene å 
være tilnærmet uforandret i forhold til første periode. Dette 
gjelder særskilt Varanger og Øst-Finnmark i det hele; men også 
Kemi lappmark, selv om innholdet av handelen her undergikk 
endringer, i tråd med besetnings-utviklingen og jordbruks-koloni
seringen. 

Lengre vest, - i hele kystområdet fra Altafjorden og sørover til 
Tysfjord, ble de gamle "bilaterale" handelskontaktene avskåret. 
I takt med utviklingen av den pastorale tilpasningsformen basert 
på rein, kom nomadene her inn som "nye aktører" i formidler
rollen. Men det er god grunn til å spørre om det monnet nevne
verdig i forhold til det birkarlenes aktivitet hadde betydd. 
Dels ble formidlingen innskrenket i forhold til den klassiske 
birkarle-epoken, og dels gikk nå den varestrømmen som fortsatt 
passerte over fjellryggen, den motsatte veien av hva den gjorde 
tidligere. - Selv om handelskontakten mellom nomadene og 
kystbefolkningen ble utvidet i bredden, forsåvidt som flere 
vare-kategorier ble trukket inn i byttet, bør likevel omfanget 
av denne handelen ikke overvurderes. Nomadene var ikke i stand 
til å komme med alternative tilførsler av korn/mel, hamp og 
tekstiler; - alt sammen varer som var helt vesentlige for 
kystbefolkningens livsform og produksjonsmåte. 

For hele kyststrekningen unntatt Øst-Finnmark må derfor konklu
sjonen bli at endringene i formidlingen mellom handelssystemene 
må ha gjort kystbefolkningen her mer ensidig avhengig av 

92 Forordning, bl.a. om at samene ikke skulle selge "vill
vare" (særlig svartrevskinn, mår og bever) til russere eller 
"qvener", men først tilby det til kongens ombudsmann, - referert 
på ting i Varanger 12. februar 1657 (Finnmark Justisprotokoller); 
sak på høsttinget i Kiberg 10. sept. 1677: Knud Nielsen, som i 
egenskap av tjener hos Oluf Olsen Blachstad, var stevnet for 
utroskap mens han handlet med Bahceveaj-samene, hadde oppebåret 
korsrevskinn, rødrevskinn og oterskinn. - Noe større interesse 
for pelsverk innenfor det "dansk-norske" systemet kan muligens 
registreres allerede på begynnelsen av 1600-tallet, men grunn
laget er tvilsomt, all den stund det dreier seg om en parts
forklaring fra de svenske fogdenes side, for å forklare en 
relativ mangel på skinnvarer i Lappmarken", jfr. Fellman I, s. 
457ff. 
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tilførslene gjennom det "dansk-norske" apparatet: "Nordlands
handelen". På tilsvarende måte må de vestlige delene av det 
samiske besetnings-området i innlandet - det svenske 
"lappmarks"-området - ha blitt mer avhengig av det svenske 
handelssystemet. 
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Kapittel 8. 
J<;ystområdet ca. 1500 - 1600: Synkron kompa~~jo~ 
mellom regioner. 

8.1. Innledning - presentasjon av grunnlagsmaterialet.· 

I kapittel 6 ovenfor har vi drøftet de konkrete handelsrela
sjonene for de ulike kystsame-regionene, og det "filtrerte 
avtrykk" deres næringsaktivitet og handelsformidling har gitt seg 
i skattematerialet fra ca. 1550 - ca. 1600. 

Det som alment kan slås fast på grunnlag av dette materialet, er 
kystsamenes dominerende tilpasning til maritime ressurser -
særlig gjennom fisket, - og deres nære tilknytning til (tette 
integrering med) det dansk-norske handelssystemet. Dette kommer 
til uttrykk både gjennom en kvalitativ vurdering av innholdet av 
deres ulike handelskontakter, og ved en betraktning av sammen
setningen av betalingsvarene i den svenske skatten. Den alt 
overveiende delen av produktene som forekommer som betalingsvarer 
i den svenske skatten er byttemidler som er tilført de kyst
samiske samfunnsenhetene utenfra, - og i første rekke gjennom det 
dansk-norske systemet. I hele andre halvdel av 1500-tallet sto 
disse byttemidlene som ble levert utenfra, - gjennom den 
dansk-norske handelen, - for 90 - 98 prosent av den samlede 
verdimengden som ble innbetalt som skatt til Sverige fra kyst
samene i området Varanger - Ofoten. 

Når dette er sagt, må det straks minnes om at ulike grupper av 
kystsamiske samfunnsenheter sto i en noe forskjellig stilling. I 
analysen i kapittel 6 la. vi vekt på å skille mellom de kyst
samiske regionene som var integrert i henholdsvis ett, to eller 
tre handelssystemer. 

På strekningen Malangen - Varanger har vi således å gjøre med 3 
regioner, som skiller seg markant fra hverandre, når det gjelder 
karakteren eller potensialet av handelssambandet: fjordene i 
Nord-Troms, kystområdet i Vest-Finnmark (hovedsaklig lokaliteter 
i Loppa og i Altafjorden), samt fjordene i Øst-Finnmark (regnet 
fra Porsanger til Varanger). 1 Oppsummeringsvis kan Øst-Finnmark 
sies å være karakterisert ved handelsforbindelser i tre retnin
ger, - Vest-Finnmark i to, og Nord-Troms hovedsaklig i en retning. 

1 Området i øst, som oppviste felles forutsetninger når det 
gjaldt handelssamkvem, strakte seg faktisk fra Porsanger til og 
med Bahcaveaj siida. Siden skatte-materialet som står til 
disposisjon her, bare dekker områdene t.o.m. Varanger-siidaen, 
vil jeg imidlertid innskrenke denne drøftingen til dette området. 
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Det som skal søkes belyst i denne omgang, er altså hvordan 
systematiske forskjeller i de handelsrelasjoner som det er mulig 
å mobilisere, har slått ut. Altså effekten av ulikhet i handels
forbindelsenes karakter, når det gjelder spørsmål om kontinuitet 
eller ikke i, for de samiske samfunnsenhetenes tilpasningsform. 
Siktemålet er å belyse om de ulike handelsmessige betingelsene 
har vært med og skapt ulike forutsetninger for at samfunns
enhetenes "bæreevne" ("carrying capacity") skulle kunne opprett
holdes. Eller kanskje snarere: Om de ulike handels-betingelsene 
har utgjort ulike typer "motstand" eller "bremse-mekanismer" på 
at samfunnsenhetene skulle slå inn på nye veier i tilpasningen; 
enten rent subsistens-teknisk, eller territorielt (geografisk) og 
eventuelt sosialt. - Vi ledes da i retning av å undersøke regioner 
som i perioden kan oppvise ulike typer, men stabilt handelssam
kvem. Dvs. karakteren av handelsrelasjonene undergår ikke 
drastiske, kvalitative endringer, slik som fullstendig brudd, 
eller etablering av helt nye handels-kontakter. 

Dette innebærer at vi gjør bruk av det som John Stuert Mill med 
sin terminologi kaller "overensstemmelses-metoden" (method of 
agreement). (Mill 1974(1959); Ågotnes 1989:73f.) Og vi anvender 
den i et synkront perspektiv. Dvs. vi søker i denne sammenheng å 
finne fram til kystsamiske regioner som har lik eller tilsvarende 
utvikling når det gjelder den kontrollerte faktoren, i samme 
periode. Dersom metoden skal kunne lede til konklusjoner, må vi 
dernest godtgjøre at de regioner som fremviser makne trekk, har 
ett og kun ett trekk til felles, når det gjelder pressfaktor-siden 
og kompensasjans-mekanismene. Dette krever inngående drøfting. -
Ved siden av den foreløpige komparasjonen på synkron basis, blir 
det derfor et hovedsiktemål med dette kapitlet å kartlegge 
effekten av de ulike pressfaktorene som er virksomme i perioden, -
både i innbyrdes samspill og i samvirke med ulike kompensasjons
mekanismer. 

Ved bearbeiding av kildematerialet er det mulig å hente frem 
følgende trekk, som kan nyttes til kriterier for å vurdere 
utviklingen i perioden: 

1) Den relative størrelsen på selve skatteytertallet - regionene 
i mellom, 

2) Mål for den gjennomsnittlige skatteytelsen, også relativt 
betraktet, ved sammenlikning mellom regionene, 

3) Variasjon i skatteytertallet over tid, - som en indikator på 
samfunnsenhetenes evne til å opprettholde en befolkning/et 
skatteyter-antall over tid, 

4) Mål for spredningen - grad av variasjon eller konsentrasjon 
omkring den gjennomsnittlige skatteytelsen, - som en indikator på 
samfunnsenhetenes evne til å opprettholde skatteevnen noenlunde 
jevnt, for flertallet av befolkningen, eller som tegn på 
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polarisering/differensiering m.h.t. goder/ressurser innad i 
samfunnsenheten. 

Det siste målet er det således aktuelt å benytte både synkront, -
i sammenlikninger mellom de ulike regionene til samme tid; og 
diakront - ved vurdering av utviklingen innenfor en og samme 
region over tid. Forøvrig er det nettopp i denne perioden, fram 
til ca. 1600, at det gir noen særlig mening å operere med et 
slikt mål for spredning rundt gjennomsnittlig skatteytelse, fordi 
skatteleggingen ennå ikke var blitt så standardisert, at den 
fulgte fast oppsatte skatteklasser, - i det minste ikke i den 
svenske skatteleggingen. Når vi kommer over 1600, og den svenske 
skatteleggingsretten etterhvert overtas av Danmark-Norge, blir 
skatteleggingen i stor grad formet etter et fast klasse-mønster, 
som allerede var under utvikling i siste halvdel av 1500-tallet, 
i den dansk-norske skatten. · 

For dette materialet vises det for det første til tabell 8.1. med 
grunnlagsmaterialet for skattytertallene brutt ned på region, -
samt figurene 8.1. - 8.9., som fremstiller den samme skatteyter
utviklingen grafisk, etter halv-logaritmiske kurver. Dernest 
vises det til tabell 8.2., som illustrerer spredningen av antall 
skattytere gjennom perioden for de ulike regioner, samt tabell 
8.3.a-c som angir den gjennomsnittlige skatte-ytelsen, samt 
spredningen omkring denne gjennomsnitt-størrelsen, beregnet for 
fire år av perioden. 
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·. 

Tabell 8.1. Kystsamiske skattytere 1555 - 1690. Etter region. 
' 

Ar: Øst-Finnmark: <Varanger:) <Tana:> <Laksefjord> <Porsanger:> 
50. /Ytre: No./Indn 

1555 68 44 3 9 12 

156Ø 
1561 79 48 4 11 16 
1562 87 53 2 15 17 
1563 

1571 105 7Ø 17 18 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 105 66 5 11 '"''< .C.-..• 

1578 
1579 

1580 
1581 96 61 8 9 18 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 93 6(;1 18 15 8 7 

1591 103 64 1Ø 10 19 14 5 
1593/94 91 55 8 7 21 10 11 
1596 99 58 13 ~ 19 11 8 
1597 1(;19 64 11 10 24 16 8 
1599 89 53 8 6 22 12 1Ø 
16(;11 12Ø 67 5 13 35 28 7 
1601/02 104 54 35 28 7 
1603 98 63 8 11 16 9 7 
16Ø4 84 55 2 9 18 13 5 
16(;15/06 89 48 4 8 29 2Ø 9 
1607/08 85 37 5 11 32 "'T ' ...... _, 9 
16Ø9 86 "<C" ·-•U 6 12 33 23 10 
1611112 78 35 3 7 23 17 6 
1612/13 
1613/14 85 28 37 25 12 
1614/15 
1615/16 85 27 12 8 38 27 11 
1616/17 86 27 12 8 39 19 20 
1617/18 85 25 6 17 37 24 13 
f618/19 84 26 5 17 36 24 12 
1619/20 
1620/21 
1621/22 
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" 

1622/23 
1623/24 
1624/25 
1625/26 
1626/27 
1627/28 
1628/29 
1629/30 
1630/31 
1631132 
1632/33 
1633/34 
1634/35 
1635/36 
1636/37 
1637/38 
1638/39 
1639/40 
1640/41 
1641142 
1643/44 92 27 15 21 29 20 9 

I 1645/46 
1645(Koppsk.> 

1667 
1668 

1683/84 71 6 34 
1687 
1688 
1689 
169Ø 216 100 1Ø 57 ca. 46 34-36 10-12 

1694 191 1ØØ 16 41 34 25 9 

1699 1782 105 1Ø 28 35 25 1 (I 

2 Inkludert fritatte skattepliktige. 
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Ar: Vest-Finnmark: Nord-Troms: Sør-Troms: 

1555 56 61 23 

1560 27 
1561 56 70 22 
1562 57 103 25 
1563 31 

1571 47 141 52 
1572 43 
1573 121 57 
1574 33 
1575 44 
1576 76 104 41 
1578 45 
1579 44 

1580 47 
1581 62 95 42 
1582 48 
1583 41 
1584 42 
1585 40 
1586 39 109 44 

1591 54 129 41 
1593/94 82 
1596 70 154 46 
1597 99 
1599 91 
1601 104 146 57 
1601/02 88 
1603 83 149 59 
1604 66 126 32 
1605/06 70 59 
1607/08 63 
1609 70 117 59 
1611/12 [27] 119 51 
1612/13 132 60 
1613/14 67 127 65 
1614/15 129 64 
1615/16 79 131 68 
1616/17 56 117 58 
1617/18 76 117 58 
1618/19 74 119 58 
1619/20 126 55 
1620/21 119 52 
1621/22 114 51 
1622/23 116 43 
1623/24 115 63 
1624/25 126 63 
1625/26 60 
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6/27 136 60 
7/28 131 65 
8/29 128 62 
9/30 130 56 
0/31 126 58 
1/32 128 60 
2/33 120 60 
3/34 50 
4/35 119 50 
5/36 121 56 
6/37 117 37 
7/38 119 42 
8/39 111 38 
9/40 113 44 
0/41 122 42 
1/42 125 41 
3/44 39 

5/46 127 36 
5(Koppsk.) 128 

0/61 54 

7 
8 50 

7 128 
8 121 
9 117 
0 69 

7 119 
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Tabell 8.2. 

Spredning i antall skatteytere gjennom perioden 1555 - 1604. For 
fire kyst-samiske regioner. 

Region: 

Øst-Finnmark: 

(Varanger: ) 

Vest-Finnmark: 

Nord-Troms: 

Sør-Troms: 

N: Gj.snitt: St.avvik: 

14 93.000 

14 58.143 

14 67.000 

11 112.818 

11 38.818 
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11.266 

7.242 

17.303 

30.430 

12.040 

Variasjons
koeffisient: 

0.121 

0.125 

0.258 

0.270 

0.310 



Tabell 8.3. a 

Gjennomsnittlig skatteyting i svensk skatt 1561 - 1596. <Målt for fire år.) 

Ar: 

1561 

1581 

1591 

1596 

Varanger: Varanger - Porsanger: Altafjord: 

N: Gj.snitt: St.avvik: N: Gj.snitt: St.avvik: N: Gj.snitt: 

48 1.432 Ø.3(;>1 79 1. 221 Ø.393 49 0.620 

59 1. 745 0.486 94 1.633 0.501 62 1.153 

62 1.283 Ø.280 101 1.277 0.336 60 1.175 

55 1. 304 1).260 96 1.244 0.328 70 1 • 030 

Tabell 8.3. b 

Variasjons-koeffisient for 3 regioners skatteyting 1561 - 1596. 
<Målt for fire år.) 

Varanger: Varanger - Porsanger: Altafjord: 

1561: Ø.21(;> Ø.322 I). 408 

1581: Ø.279 o. 3(;>7 Ø.472 

1591: 0.218 0.263 0.335 

1596: 0 .199 0.264 0.291 

Tabell 8.3. c 

St.avvik: 

0.253 

0.544 

0.394 

o. 31)0 

Forholdet mellom Altaf jords og Varangers variasjons-koeffisienter: 

1561: 1.94 

1581: 1.69 

1591: 1.54 

1596: 1.46 
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Figur 8.1. Antall skattytere Nordre Nordland. (Kystsamer: 
hele Salten len; ikke-samer: iflg. leidangen for 
Steigen; - etter Stensland 1979.) 
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Figur 8.4. Antall kystsamiske skattytere. 
(Sørfold,) etter Stensland 1978. 
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8.2. Foreløpig komparasjon. 

8.2.1. Det svenske skattematerialet. 

På grunnlag av denne bearbeidingen av materialet kan en trekke 
følgende foreløpige konklusjoner om utviklingen av skatteyter
tallet og gjennomsnittlig skatteyting: Øst-Finnmark - særskilt 
Varanger - skiller seg ut på en rekke måter: Varanger-fjorden har 
i perioden frem til 1610-14 et generelt høyt skatteytertall, 
sammenliknet med de øvrige fjordene; bare Altafjorden sett under 
ett, er på samme nivå. Fjordene i øst har dessuten et generelt 
sett høyere skatte-nivå enn områdene i Vest-Finnmark og Nord
Troms. Trass i dette har imidlertid Varanger, - og Øst-Finnmark 
generelt - en langt jevnere skattyter-utvikling gjennom denne 
perioden. Dette kommer både til uttrykk visuelt, gjennom den 
jevnere kurven i figur 8.9., men også statistisk gjennom målene i 
tabell 8.2. Her er spredningen rundt det gjennomsnittlige skatt
yter-antallet for hele perioden vurdert. I en slik vurdering av 
utviklingen mellom de ulike regioner, kan en ikke bare legge til 
grunn standard-avviket, siden det aritmetiske gjennomsnittet er 
vidt forskjellig fra region til region. En må ta i betraktning 
variasjons-koeffisienten, som setter standard-avviket i forhold 
til gjennomsnittet, eller måler det i enheter av gjennomsnittet. 
(Mook 1980, s. 233.) Av tabell 8.2. ser vi dermed at variasjons
koeffisienten for både Vest-Finnmark og Nord-Troms er over 
dobbelt så stor som for Øst-Finnmark. (Med en faktor på henholds
vis 2.13 og 2.23.) Vest-Finnmark og Nord-Troms ligger derimot 
ikke så langt fra hverandre. Dette representerer altså et 
statistisk uttrykk for de bølgebevegelser i skatteyter-kurvene vi 
i figur 8.9. kan iaktta for Vest-Finnmark og Nord-Troms, mens 
kurvene for Øst-Finnmark (og Varanger) er relativt slette. 

Om nå Øst-Finnmark klarer å opprettholde selve skattyter-tallet 
bedre enn regionene i vest, kan dette selvsagt skyldes flere 
forhold. Dersom det var snakk om en generell forverring i skatte
evnen, kunne en f.eks. tenke seg at skattytere med dårligere 
betalingsevne rett og slett var falt ut av listene i vest, mens 
skattyterne i øst fortsatt ble oppført med en mindre skattesum. 
Derfor må en samtidig vurdere den gjennomsnittlige skatteytingen, 
og hvordan spredningen omkring denne gjennomsnitts-verdien 
eventuelt varierer over tid. Det er dette som er siktemålet med 
tabell 3., hvor gjennomsnittlig skatteytelse, standardavvik og 
variasjonskoeffisient er beregnet for fire år. 

Heller ikke her nytter det å sammenlikne standard-avvikene uten 
videre, i og med at de refererer til ulike gjennomsnittsytinger. 
Derfor har jeg også her beregnet variasjons-koeffisientene. Disse 
gir for hånden at spredningen rundt gjennomsnitts-ytelsen 
konsekvent og systematisk ligger høyere i vest enn i øst, selv om 
forskjellen blir klart redusert gjennom perioden. Ser en på 
Altafjorden som i hovedsak utgjør det som her er kalt "Vest
Finnmark" - i forhold til Varanger, er variasjons-koeffisienten 
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omtrent dobbelt så stor i begynnelsen av perioden, men synker så 
til 1,5 ganger så stor mot slutten av perioden. Tilsvarende 
synker den fra om lag 1,3 ganger til 1,1 ganger, dersom en ser 
Altafjord i forhold til alle de 4 østligste fjordene. 

Konklusjonen på basis av den svenske skatteleggingen blir altså: 
På aggregert nivå har fjordene i Øst-Finnmark ikke bare en 
generelt høyere skatteytelse enn områdene i vest; de oppviser 
også en langt jevnere skatteyter-utvikling, og en større jevnhet, 
konsentrasjon om den gjennomsnittlige ytingen, enn fjordene 
vestpå. Avstanden mellom de som betaler mye og de som betaler 
lite i skatt til den svenske kronen, er m.a.o. mindre enn vestpå. 
Det er altså ikke slik at skatteytertallet i øst holdes "kunstig" 
oppe, ved at en i listene tar med folk som betaler så lite at de 
ville blitt strøket av listene vestpå. - Generelt sett oppviser 
altså fjordene fra Porsanger og østover en bedre evne til å 
opprettholde skattyter-antallet, og opprettholde det generelle 
beskatnings-nivået enn fjordene i Vest-Finnmark (og Nord-Troms). 
- I den svenske skatteleggingen, som vi fokuserer på her, synes 
dessuten det generelle beskatningsnivået å ligge høyere for Øst
Finnmarks-fjordene enn for områdene i vest. (Tabell 8.3.a, jfr. 
dessuten tabellene 6.1.-6.20. i kapittel 6.) - I sum fremstår 
dette som klare indikasjoner på at evnen til opprettholde 
subsistens-"bæreevnen" var bedre i Øst-Finnmark enn i de øvrige 
regionene. 

8.2.2. Det samlede skatte- og avgiftsmaterialet. 

Før vi går videre i drøftingen av hva som kan ligge til grunn for 
dette bildet, skal vi rydde vekk en feil-kilde, som kan ligge i 
denne vurderingen av skatte-ytelsene og betalingsevnen, siden vi 
hittil bare har gått ut fra den svenske skatten. - Men nå er hele 
området nord for Malangen og til og med Varanger utsatt for 
tredobbelt beskatning, og de østligste fjordene står ikke i noen 
særstilling. - Kan det ikke tenkes at det innenfor dette området 
med tredobbelt beskatning har funnet sted en viss utjevning av 
skattebyrden, slik at det bildet vi får ved utelukkende å studere 
ytelsene i den svenske skatten ikke gir noe dekkende bilde for 
variasjonene i den reelle skattebyrden? For å ta stilling til 
denne feilkilden må vi summere skatten til alle tre nasjonal
stater. Dersom det faktisk skulle ha funnet sted noen slik 
utjevning, er det rimelig å tenke seg dette frem mot år 1600, da 
skatten begynte å bli ganske institusjonalisert fra flere staters 
side. Dessuten er vi i denne forbindelse interessert i å få et 
uttrykk som best mulig reflekterer faktisk innbetalt skatt. - For 
den svenske skatteleggingen har en lagt til grunn tall som 
reflekterer den faktiske beskatningen, slik det er klarlagt 
gjennom tabellene 6.6. - 6.7. i kapittel 6. ovenfor. For skatte
leggingen fra dansk-norsk side har en benyttet skatteregistre 
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over "sjøfinneskatten" i Finnmark 1601/023 , og tilsvarende for 
Troms 1605/064 • Den russiske beskatningen er belyst gjennom noen 
"normative" oppgaver over hva kystsamene vanligvis yter, referert 
i et summarisk svensk manntall fra 1603, 5 som jeg har sammenholdt 
med det som er kjent om den russiske "bue"-takseringen i andre 
kilder. 6 

I staden for disse "normative" oppgavene over den russiske 
skatteleggingen, kunne en tenke seg at en rett og slett la til 
grunn manntallet over den russiske skatten i Vardøhus og Troms 
for perioden 1600-1602, som ble krevd inn av dansk-norske myndig
heter, til Vardøhus i 1602. 7 Men siden dette var et forsøk fra 
dansk-norsk side på å overta de russiske skattleggings-
pretensj oner langs kysten, er det tvilsomt om det bildet som vi 
får her i vesentlig grad reflekterer forholdene i den tradi
sjonelle russiske beskatningen. Her har jeg derfor bare benyttet 
dette manntallet til kontroll av "bue"-takseringen. (Jfr. 
appendiks G.) For å oppnå et uttrykk for gjennomsnittsytelse pr. 
skatteyter, må vi derfor sette summene fra 1603 i relasjon til 
antallet skattytere. Dette er hentet fra det dansk-norske 
"Sjøfinnemanntallet" av 1601. 8 

Til grunn for beregningene av den samlede skattebyrden i tabell 
4a-b ligger altså fire sett med oppgaver: Våre tidligere 
beregninger når det gjelder gjennomsnittsytelse i den svenske 
skatten, faktiske ytelser 1601/02 og 1605/06 når det gjelder 
dansk-norsk "sjøfinneskatt" av Troms og Finnmark, samt oppgavene 
fra det summariske svenske 1603-manntallet sammenholdt med 
skattytertallet fra det dansk-norske 1601-manntallet, når det 
gjelder den russiske skatten. 

3 "Indtegdt paa Fisch som er Annammidt och Oppeboridt vdi 
schatt aff Finderne vdi Varanger ••• ; Indtegdt paa Penninge som 
ehr Annammidt och Oppeboridt af f Si5f inderne och Fieldf inderne 
offuer Aldt Vard5huus Leen", RK, Lensrekneskap, Vardøhus len, pk. 
1. 

4 "Finderne Schatt aff Thrumbs5s Leen (1605-06)", Danske 
kanselli, Skap 15, pk. 125 8 

5 SRA, Kammararkivet, Norrlands lappmarker 1603, nr. 8, 9, 
10. 

6 Finneskatt av Troms og Vardøhus, "som Rydtzen pleier att 
Oppeberre, 1600-01-02; RK, Lensrekneskap, Vardøhus len, pk. 1. 

7 NRA, RK, Lensrekneskap, Vardøhus len, pk. 1, regnskap 
1601-1602. 

8 Bl. a. gjengitt hos O. A. Johnsen, Finmarkens politiske 
historie, Kra. 1923, s. 276 - 290. 
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Når det gjelder det faktiske skatte- og avgiftspresset fra dansk
norsk side har jeg også inkludert den avgiften som i lens
regnskapene fra 1566/67 og til 1614 er oppført som "tiende" av 
kystsamene i Finnmark. Dette synes å ha vært en helt fast 
avgift/skatt, stipulert med en fast sats pr. skattyter, uten 
hensyn til svingningene i fisket eller andre næringsaktiviteter. 
Ordinær tiende av fisket ble først forsøkt innført overfor 
kystsamene i Finnmark etter Kalmarkrigen, da Danmark-Norge hadde 
fått tilkjent hel og uinnskrenket skattleggingsrett over 
kystsamene fra og med Varanger og vestover. På dette tidspunkt 
søkte det dansk-norske riksstyret å omstrukturere oppebørsels
systemet av kystsamene, slik at det formelt kom på linje med 
nordmennenes. Innføring av såkalt "finneleidang" og "tiende" av 
kystsamenes fiske, inngikk som ledd i dette arbeidet. Fra 
riksstyrets side ble innovasjonene også fremstilt som substi
tutter for den tidligere skatten til "svensken" og "rydsen". 

Av lensregnskapet for Vardøhus 1593/94 sees imidlertid at alle 
kystsamer vestenfor Varanger ( - fra Tana til grensen mot Troms -
) som er skattlagt med 1 daler hver, i tillegg må betale en 
"tiende" som utgjør 1/4 så mye, dvs. gjennomsnittlig 1 mark (= 
1/4 dlr.) Av alle lensregnskap fra tiden rundt 1600, frem til 
nyordningen i 1614, sees det videre at kystsamene i Varanger 
særskilt betalte sin skatt i fisk, med en sats på ett "stor
hundre", tilsvarende 3 våger. Også i lensregnskapet av 1566/67, 
hvor alle kystsamene i Finnmark er ført opp uspesifisert under 
Varanger, betaler de 57 første 1 "storhundre" fisk i skatt, mens 
de øvrige 97 betaler en pengeskatt på 1 daler hver. 93 av disse 
sistnevnte betaler dessuten en tiende på "j ortt", oppført i en 
separat liste. Det kan ikke være tvil om at de første 57 
representerer skattyterne i Varanger, mens de øvrige 93/97 utgjør 
skattepliktige kystsamer i områdene vestenfor. 

Etter dette synes det rimelig å oppfatte denne "tienden" av 
kystsamer i Finnmark før 1614 som en fast skatt på linje med den 
ordinære, og derfor inkorporere den i regnestykket av faktisk 
skattetrykk fra alle tre nasjonalstater samlet. 

Både for den svenske og russiske skatten er oppgavene i første 
omgang oppgitt i svenske daler: dels ved omregning fra verdi
forholdet til lispund hamp slik det er dokumentert i appendiks 
B., og dels direkte hentet ut fra selve kilden (1603-mann
tallet). For å kunne sammenlikne og summere med daleren på dansk
norsk side, må en regne om etter forholdet 1 svensk daler = 0.75 
dansk-norsk daler. En legger da til grunn at kursen mellom svensk 
dalermynt og markmynt fra Gustav Vasas seinere år var 4 : 1/3,5 
1; og at relasjonen 4 : 1 regelmessig ble lagt til grunn i 
regnskapene fra 1576 av, til tross for at markemynten hadde 
gjennomløpt en kraftig inflasjon under Erik XIV og Johan III. I 
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tidsrommet 1537 - 1602 var den norske daleren = 3 mark. 9 

9 Se Oden 1955: 234-246; NHL s. 233; Steckzån 1964:364; samt 
Heckscher 1935 (Bilaga I). Jfr. dessuten vurdering av hva "Torn5 
Lapper" pleide å betale i svensk skatt, og for ulike vareslag ved 
kjøp av henholdsvis "aff Birkalan" og "vtaff the Nårske", -
Utdrag ur Handlingar r5rande Lappmarken 1559 (Fellman IV, s. 
21ff.), der det også fremgår at 1 svensk daler var satt til 4 
mark, og 1 norsk daler til 3 mark. 
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Tabell 8.4. 

Oversikt over kyst-samisk skattebyrde til de tre nasjonalstatene 
ca. 1600, for ulike regioner. 

Varanger 
Tana 
Laksefjord 
Porsanger 
Kvalsund 
Lerresfjord
Rognsund 
Øksfjord 
Nuvsfjord
Bergsfjord 
Kvænangen 
Oksf jord
UlØy 
Lyngen 
Ulsfjord
Kaldfj ord 
Malangen (N) 

Sverige• Danmark-Norge•• 
(1586:) (1591) (1601) 

0.84 

0.89 
0.93 
0.85 

0.85 
0.85 

0.85 
0.83 

0.84 
0.85 

0.93 
0.82 

1.06 
1.22 
1.04 
1.01 
0.97 

0.97 
0.97 

0.97 
0.65 

1.09 
0.76 

0.98 
0.72 

3 våger 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 

1.50 
1.50 

1.50 
2.00 

2.00 
2.00 

1.50 
1.00 

Russland••• 
(Oppgaver fra 

1603, satt i 
relasjon til 
skatteyter
tal let 1601) 

1.19 
1.20 
0.92 
0.80 
2.00 

2.00 
1.25 

2.00 
1.25 

1.25 
1.00 

0.50 
0.50 

* Gjennomsnittsytingen i lispund hamp (oppgitt i tabell 7, s. 33), omregnet 
til svenske daler. 

** Oppgitt i dansk-norske daler (= 0.75 svenske daler). 
Den faste skatteytelsen for Varanger, 120 fisk satt = 3 våger, i over
ensstemmelse med opplysninger i lensregnskapene. (F.eks. 1593/94.) For . 
kystsamene på strekningen fra Tana til grensen mot Troms len, har en ogs~ 
inkludert "tienden" som del av den ordinære beskatningen på dansk-norsk 
side. Fram til 1614 betalte kystsamene i dette området årvisst "tiende" 
1/4 daler (1 ort eller mark) av hver skattyter. Denne avgiften må således 
oppfattes som en fast skatt, og synes ikke å ha variert med fisket, slik 
som den tienden som ble innført og innkrevd av kystsamene i Finnmarken 
etter Kalmarkrigen og Knærød-freden 1613 (fra og med regnskapsåret 
1614/15). 

*** Oppgitt i svenske daler i "LappeUlngderna ~ff uer alla 5 lapmarcker .. ", 
Kammarkivet, Narrlands lappmarker 1603, no. 8, 9, 10. 
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Tabell 8.5. 

Samlet kyst-samisk skattebyrde til de tre nasjonalstatene ca. 
1600, for ulike regioner. (Uttrykt i dansk-norske daler og i 
våger tørrfisk.) 

----------------------------------------------------------------------------
Sverige 

( 1586: ) ( 1591> 

Danmad::
Norge 

(1601/02, 
1605/06) 

Russland 
<Oppgaver fra 
1603, satt i 
relasjon til 
skatteyter
tal let 1601> 

Sum I 

<no. 
dl r.) 

Sum II 

(no. 
dlr.) 

Sum II 

<våger)** 
(Ø. 8125 
dlr.pr. 

våg) 

-----------------------------------------------------------------------------
Varanger 1.12 1.41 3 våger* 1.59 2.71dlr.+3v. 3dlr.+3v. 6.69 
Tana 1.63 1.50 1. 6(:1 4.73 5.82 
Laksefjord 1.19 1.39 1.50 1.23 3.92 4.12 5.07 
Porsanger 1.24 1.35 1.5Ø 1.Ø7 3.81 3.92 4.82 
l<valsund 1.13 1.29 1.5Ø 2.67 5.3Ø 5.46 6.72 
Lerresfjord-
Rognsund 1.13 1.29 1.5(;1 2.67 5.3C:> 5.46 6.72 
Øksfjord 1.13 1.29 1.50 1.67 4.30 4.46 5.49 
Nuvsfjord-
Bergsfjord 1.13 1.29 1.50 2.67 5.30 5.46 6.72 
Kvænangen 1.11 0.87 2.00 1.67 4.78 4.54 5.59 
Oksf jord-
Uhy 1.12 1.45 2.ØØ 1.67 4.79 5.12 6.31) 
Lyngen 1.13 1.Øl 2.ØO 1.33 4.46 4.34 5.34 
Ulsfjord-
Kaldfjord 1.24 1.31 1.50 Ø.67 3.41 3.48 4.28 
Malangen <N> 1.09 1).96 1. 00 1).67 2.76 2.63 3.85 

* Den faste skatteytelsen for Varanger, 120 fisk = 3 våger, må 
sannsynligvis oppfattes som tilsvarende 1,5 daler i skatte
innkrevingen, ut fra verdirelasjonen 1 våg = 0,5 daler. Dette 
tilsvarer en av de to verdirelasjonene vi kan lese ut av 
lensregnskapet 1566-67 (NLR V, s. 254-257), basert på en 
beregning via prisen for ost (forøvrig bekreftet i NRJ IV, s. 
640). At dette verdiforholdet ble lagt til grunn i skatte
innkrevingen fra dansk-norsk side, bekreftes også av "Sjøfinne
manntallet" 1601 (Johnsen 1923:281.) 

** Ved vurderingen av hva skattebyrden for kystsamene utgjorde, 
omregnet i våger tørrfisk, har en derimot lagt reelle omsetnings
priser til grunn. Dette ut fra et resonnement om at kystsamene 
byttet til seg likvider til skattebetalingen, ved å levere 
tørrfisk til kjøpmennene innenfor det dansk-norske systemet. Den 
tørrfisk-prisen som er lagt til grunn, 0.8125 dlr. pr. våg 
tørrfisk, utgjør gjennomsnitt av den prisen for rundfisk og 
råskjær, som er oppgitt i Vardøhus lensregnskap 1593/94, og som 
gjaldt omsetning av fisk for lensherrens regning i Bergen. Den 
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synes å ligge knapt under den prisen Nedkvitne (1988) oppgir for 
samme år. Prisen ved omsetning i Finnmark kan tenkes å ha ligget 
enda noe lavere. 
Den faktiske, samlede skattebyrden på kystsamene i Finnmark og 
Troms, er også illustrert grafisk på figurene 8.10 - 8.11. Fra 
kystsamenes synspunkt, med basis i deres næringsaktiviteter, og 
deres primære tilknytning til det dansk-norske handelsapparatet 
som vi har dokumentert, er det de samlede uttrykkene i våger 
tørrfisk som gir det beste uttrykket for hva skattebyrden 
innebar. For å dekke behovet for likvider til skattebetalingen, 
måtte de primært produsere tørrfisk som ble oppkjøpt gjennom det 
dansk-norske apparatet. Vi vil derfor primært legge kolonnen 
lengst til høyre i tabell 8.5, samt figur 8.11 til grunn for 
vurderingen. 

Vurdert samlet på den måten som fremgår av tabell 8.5 reduseres 
det særpreget som de østligste fjordene hittil har innehatt i 
forhold til fjordene/regionene lengre vest. De østligste fjordene 
har større "sprik" seg imellom, samtidig som flere områder lenger 
vestover i Finnmark og Nord-Troms oppviser en skattebyrde på 
linje med den i Varanger. (I første rekke Kvalsund, strekningen 
Lerresfjord-Rognsund, Nuvsfjord-Bergsfjord, samt Oksfjord - UlØy 
i Nord-Troms. 

Mens variasjonen i skattebyrde således er jevnet ut, i forhold 
til når vi betraktet den svenske skatten alene, holder likevel 
Varanger-siidaen seg i toppen, når det gjelder skattebyrde. Den 
ligger imidlertid nå mer på nivå med kystsamebygder og fjorder 
lengre vest, blant annet i Altafjorden, Kvænangen, og kanskje 
særskilt i Reisafjorden og innenfor Skjervøy. 

Til tross for at det ikke lenger er tale om noen absolutt 
dominans for Varanger når det gjelder skattebyrde, synes det 
likevel grunnlag for å konkludere med at selve skattebyrden i 
Varanger i hvert fall er blant de absolutt høyeste. Skattebyrden 
for de tre øvrige østlige fjordene stikker seg derimot ikke 
særlig frem. 

Vurderingen så langt gjelder den egentlige skatten innkrevd av 
hver av nasjonalstatene. Av hensyn til resonnementet synes det 
imidlertid også påkrevet å komme inn på særlige avgifter og 
ytelser som oppkreves av kystsamene utenom selve skatten. Av en 
rekke oversikter og summariske manntall fremgår det nemlig at de 
østligste regionene i Finnmark, - og spesielt Varanger-siidaen, -
er underlagt en rekke særskilte ytelser og avgifter, som blant 
annet gikk til underhold av staben av dansk-norske myndighets
personer på Vardøhus festning, - ved siden av tilsvarende 
tjenestemenn (skatteoppkrevere) på russisk og svensk side. En 
oversikt over en del av disse avgiftene, basert på tre ulike 
kildekategorier, er gitt i tabell 8.6 nedenfor. Det skal under
strekes at alle opplysninger om slike avgifter som har vært 
innkrevd på strekningen Ofoten-Varanger er ført opp. Når 
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tabellen ikke strekker seg lengre vest enn Langenes i Alta
fjorden, er bakgrunnen den at vi kun kjenner til en særskilt 
avgift som ble krevd inn i områdene vestenfor og sønnenfor, 
nemlig - "Spisings"-avgiften til den svenske lappefogden. (Som 
oppgitt i nederste rubrikk i tabell 8.6, jfr. neste side. 

For Varanger-siidaen utgjorde disse ekstra-ytelsene gjennom
snittlig pr. år og pr. skattyter 0.59 daler, mens de for 
kystsamene i Altafjorden bare kom på 0.07 daler pr. skattyter. 

Sammenlagt, når en tar i betraktning både selve skatten, den 
såkalte "tienden" og ekstra-ytelsene, synes det derfor grunnlag 
for å konkludere med at Varanger-siidaens betalingsevne lå helt i 
toppen, sammenholdt med de øvrige regionene i Finnmark og Nord
Troms. Dette fremgår av samlet skatte- og avgiftsytelse pr. 
skatteyter pr. år. Med dette høye presset klarer Varanger likevel 
å opprettholde et relativt høyt skatteytertall i forhold til de 
andre fjordene, og med en grad av stabilitet over tid, som 
overgår regionene/fjordene i vest. Og i hvert fall innenfor den 
svenske skatten er spredningen omkring den gjennomsnittlige 
skatteytelsen på et helt annet og lavere nivå enn i Vest-Finnmark 
og Nord-Troms. 

Dette indikerer at fjordene i Øst-Finnmark, og særskilt Varanger, 
må ha hatt helt spesielle økonomiske forutsetninger for å 
underholde en relativt stor kystsamisk befolkningsmengde på en 
måte som sikrer stabilitet i folketallet og ressurs-tilgangen. 

A konstatere dette er imidlertid ikke nok i seg selv, for å 
kunne trekke slutninger om handelssamkvemmets rolle. Vi må 
dessuten ha grunnlag for en systematisk vurdering av hvilke 
pressfaktorer som er inne i bildet for de ulike regionene, og 
dernest hvilke alternative kompensasjans-mekanismer ("kontroll
faktorer") som står til rådighet. - Dersom områdene i vest f. 
eks. var utsatt for pressfaktorer som ikke rammet Øst-Finnmark, 
kunne dette i seg selv forklare den forskjelligartede utviklingen 
i øst og vest. - Det er fremfor alt to pressfaktorer som det er 
aktuelt å undersøke i denne perioden: Regionale variasjoner i 
skatte-trykket, og press fra ekspanderende norsk (ikke-samisk) 
bosetning langs kysten. 

8.3. Kontroll av press-faktorenes innvirkning. 

8.3.1. Regionale variasjoner i skatte- og avgiftspresset. 

I forrige avsnitt belyste vi den faktiske, samlede skattebyrden 
for kystsamene mot slutten av 1500-tallet, uttrykt i daler. 
Oppgavene over beskatningen var dels hentet fra 1590-årene og 
dels fra årene rundt 1600. Siktemålet var å gi et best mulig 
bilde av den faktiske skattebyrden. Her skal vi igjen fokusere på 
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Tabell 13. 6 • Særskilte ytelser utenom skatten til befalingsmann, skriver, fogd, m.v. (c2.1600). 

!Beteqnelse på ytelsen: Oppgitt beløp 
går av: Langnes: Rognsund: Kvalsund: 

'1l'IL DANSK-NORSKE EMBETSMEN 11: ") 

:Skriverlønn hver skattyter 

"'WeyelØnn" hver skattyter 

Spisning til fogd hver skattyter 

'"thill fougdens med-
!haffuendis folck" hver skattyter 

"Noqle diur aff 
Reengaardene" av hele "byen" 

"Søeleisz wogh" 
(til befalingsmannen på V.h )av hele "byen" 

Skatteskjenk (til be- av hele "byen" falingsmannen på V.h.) 

TIL RUSSISKE SKATTEOPPKREV ~RE: **) 
Skjenk av hele "byen" 

"ROfuerij" av hele "byen" 1,5 dlr. 1,5 dlr • 1,5 dlr. 
. ". 

"Skopenninger" av hele "byen" 

Skyssferdspenger av hele "byen" 
..__ -

TIL SVENSKE SKATTEOPPKREV ;;RE: ***) 

Spising/"Matfisk" IllNKREVD OVER H ,LE OMRÅDET 

til lappefogden: hver skattyter OFOTEN - V !\RANGER 

(i perioden:1582-1597) 

*) Kilde: Mandthalls Register och Forteignelse pca alle Soef inder och f ieldf inder 
Wdj. Wardåehuus Lehn, .••. 1599, De. kanselli, Skap 15, pk.125 ~ 

Kammarkivet, Norrlands lappmarker, 1603 = 8,9, 10. 

SØ. Porsanger: No.Porsanger: Laksefjord: 

9 mrk. 1 mrk. 1,5 mrk . 

INNKREVD OVER HELE OMRÅDET 

0,2-0,5 lispd OFOTEN - VARANGER 

fisk .pr,$katt 
yter 

,-.)Kilde: 
•••)Kilde: Fogder~gnskgpeneA 1582-1597, Kammerarkivet, Landskapshandlingar, Norrland~ lappmarker, mikrofilmrullene 

CD 2089 - CIJ2U9u. 

Tana: 

I 

I 
I "1 fisk" 
' 
I 
; 

O,S våg fisk 

; 0,22 våg fis~ 

I 

I 

' 
I 

I 

• 1 mrk.dansk 

. . ~ 

! 
I 

i 

1,5 dlr. (.?) 

: 

I 

Varanger: 

"1 fisk" 

"1 fisk" 

? 

1 våg fisk 

1 lispd fisk a\ 
hver sk~tteyter 

=30 vager 
._ ______ 

10 dlr. 

12 dlr. 



den samlede skattebyrden, men søke å fange opp en utviklings
trend gjennom siste halvdel av 1500-tallet, ved å ta for oss to 
tidspunkt: - henholdsvis før 1570 og i 1590-årene. Vi vil 
dessuten i hovedsak legge til grunn normative oppgaver over de 
stipulerte, påbudte satsene; altså hvilke satser skatten av 
kystsamene skulle betales etter, i henhold til myndighetenes 
ønske. Her er altså siktemålet å få et best mulig bilde av 
hvilket skatte- og avgifts-krav kystsamene møtte fra øvrighets
personene. 

Når jeg har valgt å fokusere på nettopp disse to tidspunktene, er 
det fordi de fleste kildene er samstemmige om at det har skjedd 
en skjerping av skattetrykket fra svensk side i løpet av 1570-
årene. Denne økningen av skattesatsene settes ofte i forbindelse 
med den beryktede svenske fogden Nils Oravainen. Tradisjon om en 
oppskriving av de svenske satsene er således knyttet til 
begynnelsen eller midten av 1570-tallet både i "Hans Oluf sens 
Relation" ( 1597), "Claus Urnes Beretning" ( 1599) og "Sjøfinnem
anntallet" (1601). - Dessuten forekom det også enkelte endringer 
i skattleggingen fra norsk side. Samtidig måtte også den russiske 
beskatningen i Øst-Finnmark slå ut i ulikt skattepress ettersom 
tiden gikk, fordi den i utgangspunktet var fastsatt og "stivnet" 
i relasjon til et visst antall takserte "buer" av hver skatte
enhet, mens det reelle befolkningstallet og skattegrunnlaget 
endret seg i forhold til takserings-grunnlaget. 

En systematisk oversikt over tradisjons-opplysningene om 
beskatning på 1500-tallet, er gitt i vedleggene, appendiks F. 
Der er opplysningene brutt ned på regionalt nivå, så langt det 
lar seg gjøre. Det er dette grunnlags-materialet som ligger til 
grunn for tabellene 8.7 - 8.8 og figur 8.12, hvor det søkes gitt 
et samlet uttrykk for det normative skattepålegget. I motsetning 
til sammenstillingen ovenfor, hvor summene ble uttrykt alter
nativt i dansk-norske daler, og antall våger tørrfisk, har jeg i 
denne oversikten holdt meg til en summering i dansk-norske daler. 
Flertallet av de tradisjonskilder som inngår som grunnlag, 
gjengir opplysningene om skattesatsene og deres oppskriving i 
norske daler. For de øvrige, som gir opplysningene i svenske 
daler, har jeg regnet om, etter samme forhold som oppgitt 
ovenfor; 1 norsk daler = 0.75 svensk daler. - Forøvrig må en være 
oppmerksom på at skattebyrdens absolutte nivå er noe usikkert for 
enkelte regioners/fjorders vedkommende, fordi de normative 
kildene opererer med slingringsmonn. Eksempelvis oppgir norske 
kilder at kystsamene vestafor/sønnafor Kvænangen skal betale fra 
1 til 1,5 daler hver i norsk skatt. - Ellers er den såkalte 
"tienden" for perioden frem til 1614 også i denne sammenhengen 
inkludert i den norske skattebyrden. 
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Tabell 8.7. 

Samlet påbudt skattekrav mot kystsamene fra ulike regioner før 
ca. 1570. (Uttrykt i norske daler, 1 norsk daler regnet for 0.75 
daler.) 

Region: Sv.: No.: Ru.: SUM: 

Varanger 1.00 1.50 1.21 3.71 

Tana 1.00 1.25 1.20 3.45 

Laksefjord 0.50 1.25 1.09 2.84 

Porsanger 1.00 1.25 1.22 3.47 

Kvalsund 1.00 1.25 2.00 4.25 

Lerresfjord/ 
Rognsund 1.00 1.25 2.00 4.25 

Øksfjord 1.00 1.00 1.25 3.25 

Nuvsfjord/ 
Bergsfjord 1.00 1.00 2.00 4.00 

Kvænangen 0.50 1.50 1.00 3.00 

Oksfjord/Uløy 0.50 1.00-1.50 1.00 2.50-3.00 

Lyngen 0.50 1.00-1.50 1.00 2.50-3.00 

Ullsfjord/ 
Kaldfjord 0.50 1.00-1.50 0.17 1.67-2.17 

Malangen 0.50 1.00-1.50 0.17 1.67-2.17 
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Tabell 8.8. 

Samlet påbudt skattekrav mot kystsamene fra ulike regioner i 
1590-årene. (Uttrykt i daler, 1 norsk daler regnet for 0.75 
svensk daler.) 

Region: Sv.: No.: Ru.: SUM: 

Varanger 1.25 1.50 1.45 4.20 

Tana 1.25 1.25 0.75 3.25 

Laksefjord 1.00 1.25 1.71 3.96 

Porsanger 1.00 1.25 1.40 3.65 

Kvalsund 1.00 1.25 2.00 4.25 

Lerresfjord/ 
Rognsund 1.00 1.25 2.00 4.25 

Øksfjord 1.00 1.25 1.25 3.50 

Nuvsfjord/ 
Bergsfjord 1.00 1.25 2.00 4.25 

-------------------------------------------------
Kvænangen 1.00 2.00 1.25 4.25 

Oksfjord/Uløy 1.00 2.00 1.25 4.25 

Lyngen 1.00 2.00 1.00 4.00 

Ullsfjord/ 
Kaldfjord 1.00 1.50 0.50 3.00 

Malangen 1.00 1.00 0.50 2.50 
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Trass i disse usikkerhetsfaktorene når det gjelder absolutt nivå, 
taler figurene et klart språk, når det gjelder Økningen i det 
pålagte skattepresset. 

Det er bemerkelsesverdig at skattetrykket fremfor alt øker i 
Nord-Troms, men også til en viss grad i Øst-Finnmark. Den 
vesentligste økningen her faller imidlertid på Laksefjord. 
Økningen for Varangers og Porsangers vedkommende er meget 
beskjeden, mens de få skattyterne som føres opp i Tana, ikke får 
noen skatteøkning i det hele tatt. Dette kan muligens tolkes som 
en bekreftelse på at skatte- og avgifts-nivået i Varanger 
allerede befinner seg på et svært høyt nivå. (Jfr, foran s. 288.) 

8.3.2. Ikke-samisk bosetnings-ekspansjon. 

Den andre vesentlige press-faktoren som er aktuell i andre 
halvdel av 1500-tallet, er ekspanderende norsk (ikke-samisk) 
bosetning, som kunne legge hindringer i veien for den etablerte 
kystsamiske tilpasningsformen, - eventuelt ved å legge beslag på 
visse ressurs-enheter. Siktemålet med dette avsnittet er derfor 
dels å klarlegge hvilke faktiske bevegelser som her skjedde, og 
dels å vurdere hvilken innvirkning det kan tenkes å ha hatt for 
den samiske bosetningen og tilpasningsformen. 

For den generelle norske bosetningsutviklingen er vår hovedkilde 
et arbeid av Alf Ragnar Nielssen, som har kartlagt utviklingen i 
den norske f iskeværs- og kyst-bosetningen i samband med et 
prosjekt om kyst-Finnmarks historie på 1500- og 1600-tallet. 
(Nielssen 1986b.) I tillegg baserer jeg meg på egen behandling av 
de tilgjengelige skattelister, særskilt når det gjelder kyst
samisk skatteyter-tall og besetnings-lokalisering. Denne 
utviklingen er oppsummert i tabell 8.9 og 8.10 nedenfor. - Det 
vil også være aktuelt å vurdere denne pressfaktoren også perioden 
etter 1600, - ikke minst i samband med den "synkrone og diakrone 
komparasjonen" for første halvdel av 1600-tallet, som skal 
foretas i siste del av dette kapitlet. Av den grunn, og fordi 
Nielssens arbeid gir grunnlag for det, har jeg funnet det mest 
hensiktsmessig å gi en samlet fremstilling av den norske 
besetnings-ekspansjonens innvirkning på dette punkt. 
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Tabell 8 • 8: Kystsamiske skattytere i Alta 

1555: 1561: 1562: 1563: 1571: 1576: 1581: 1586: 1591: 1593/94: 1596: 1597: 1599: 1601: 

Refs botn 

Kvalsund 11 10 10 10 7 16 10 11 7 15 16 21 32 17 

Lerresfjord 16 20 21 15 14 13 9 14 8 15 13 6 18 

Klubben 

Komagfjord 21 9 13 11 9 12 15 13 13 14 18 

Korsnes 5 6 5 

Årøya 5 7 6 10 

Leirbotn 8 15 11 12 9 9 

Altesbotnen/Sørkjos 6 7 2 14 14 10 15 

w Talvik 2 12 7 11 
0 
Ul Langenes 10 9 7 9 3 11 10 8 10 5 7 

Rognsund 9 8 4 6 5 4 

Stjernsund 

Øksfjord 5 6 8 5 7 2 

Nuvsfjord 5 4 4 

Ullsfjord 

Bergsfjord 7 6 4 7 3 3 4 

Frakkfjorden 3 

Kvalsund-Rognsund 49 47 51 52 47 59 50 32 50 75 63 96 87 100 

!/.ksf jord-Frakkfjord 7 5 6 17 9 7 10 7 4 3 4 4 

Totalt: 56 52 57 47 76 59 39 60 82 67 99 91 104 



1601/02: 1603: 1604: 1609: 1611/12: 1613/14: 1615/16: 1617/18: 1618/19: 1643/44: 

Refs botn 7 

Kvalsund 11 21 17 14 3 15 14 11 9 

Lerresfjord 18 13 17 11 4 16 17 22 21 

Klubben 20 3 21 20 17 22 16 

Komagfjord 18 13 11 

Korsnes 4 7 3 4 

Årøya 10 5 7 

Leirbotn 

Altesoot:æn/SØrkjos 12 x? 3 
w 
0 Talvik 10 1 x? 3 10 9 7 
0\ 

Langenes 6 10 8 10 10 12 18 17 15 9 

Rognsund 2 7 5 3 

Stjernsund 1 

Øksfjord 3 

Nuvsfjord 6 

Ullsfjord 

Bergsfjord 

Frakkfjorden 

Kvalsund-Rognsund 88 68 65 66 27 67 79 76 74 39 

c/k.sfjord-Frakkfjord 9 

Totalt: 77 65 66 
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I følge Nielssen er det tre perioder, da den norske kyst
bosetningen i Finnmark viser tendenser til omlokalisering, og til 
å søke hen til plasser hvor det tidligere ikke har vært norsk 
bosetning, slik at det eventuelt kan komme i konflikt med den 
samiske bosetningen. Disse tre "omlokaliserings-periodene" er 
atskilt av dyptgående krise-perioder, hvor det er klar og sterk 
nedgang i antall norske skattytere. Periodene og deres karak
teristiske trekk kan med henvisning til Nielssen oppsummeres på 
følgende måte: 

1570 - 1590: 

1600 - 1610: 

1610 - 1625: 

1625 - 1680: 

Omlokalisering, særlig lengst i vest (preste
gjeldene Loppa, Sørvær og Mefjord). Folketallet 
relativt konstant, slik det kommer til uttrykk 
gjennom skatteytertallet, målt ved skattelistene i 
1567 og 1593. - De bostedene som blir tatt i bruk, 
gir gode muligheter for februk. Kan karakteriseres 
som en begynnende ny-orientering, med større vekt 
på februk. Fisket fortsatt hjørnesteinen, men 
sikrere utkomme med økt februk ved siden av. -
Liten geografisk ekspansjon fra norsk side i 
Varanger, men Vadsø-været øker fra 8 til 35 
skattytere. 

Krise. Sterk nedgang i antall norske skattytere 
kort etter 1600. Stopp i norsk ekspansjon mellom 
1605 og 1610. 

Ny ekspansiv periode, når det gjelder opptak av 
nye bosteder. Faktisk den mest ekspansive, målt i 
antall nye bosteder tatt i bruk. Befolkningstallet 
imidlertid stabilt, og mindre enn det hadde vært i 
siste del av 1500-tallet. Mønstret går ut på en 
videre utfylling av brukbare bosteder i indre 
kyststrøk, men er fremfor alt kjennetegnet ved at 
fjordene nå blir kolonisert av nordmenn. Geogra
fisk knytter denne ekspansjonen seg særlig til 
Altafjorden og Porsanger. Nielssen regner med at 
det er i denne perioden man virkelig kan ha fått 
konflikter mellom samer og nordmenn, med utgangs
punkt i konkurranse om ressurs-grunnlaget. Den 
norske besetnings-ekspansjonen er mindre holdbar i 
øst. Korte norske koloniserings-forsøk må oppgis 
igjen: Jakobselv (1617) og Neiden (1612). 

Krise gjennom 1630-årene, men begynt før. Det 
absolutte bunn-nivået nådd i 1640-årene. Fra
flytting og øde-legging mer fremtredende enn 
ekspansjon. Den norske bosetninga ekspanderte 
overhodet ikke, og var i tiårene 1660 - 1680 mer 
geografisk konsentrert enn i 1620. I Porsanger, 
Laksefjord og Tana skjer det reell kontraksjon; i 
Altafjord og Varanger blir bosetningen opprett
holdt. 
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1686 - 1694: Stor geografisk ekspansjon, knyttet til ny 
befolkningsvekst. Større ekspansjon enn i begge 
perioden 1570 - 90, og 1610 - 20. I Vest-Finnmark 
særlig konsentrert til indre øyer. Liten utvikling 
i Altafjord og Porsanger. Derimot sterkere 
ekspansjon til fjordene i Øst-Finnmark: 6 nye 
norske bosteder i Varanger, og etablering av den 
første norske bosetning i sør-Varanger (Bugøy 
1694). 

Også ny-orienteringen og ekspansjonen i perioden 1610 - 1625 vil 
Nielssen se i lys av økt vektlegging på februk: "Fjordområdene i 
Vest-Finnmark utgjør de beste områdene i Finnmark for februk, og 
det var derfor naturlig at disse ble kolonisert først da 
f iskeværbefolkninga begynte å orientere seg mot større vekt på 
fehold." (Nielssen 1986:84.) Nielssen vil imidlertid også legge 
vekt på generelle politiske faktorer, og faktorer som har med 
handelsstedenes virksomhet å gjøre. Forøvrig poengterer Nielssen 
at den omlokaliseringen som opptrer i bølger, ikke kan sies å 
komme som noe direkte svar på krise-fenomener. Den kommer snarere 
i perioder da utviklingen kunne gi den norske befolkningen tro på 
en framtid i Finnmark, men da de likevel så det som en fordel å 
stå på flere bein, for å sikre seg utkomme. Konkurransen om de 
begrensede for-ressursene i fiskeværene må ha fremmet utflytting, 
men påbudene om ikke å fjerne seg fra handelsstedene har virket i 
motsatt retning. 

I vår sammenheng her er det i første omgang vesentlig å kunne 
vurdere hvilken utstrekning og effekt den norske bosetnings
ekspansj onen kan ha hatt gjennom de to første "omlokaliserings
periodene" Nielssen trekker opp. Dette må til dels vurderes på 
detalj-planet. For de vestligste områdene (Altafjorden i vid 
forstand, samt Loppa-regionen) har jeg i tabell 8.9 søkt å trekke 
opp hva skattelistene forteller om den kystsamiske bosetnings
utviklingen. Dette er dernest koplet sammen med opplysninger om 
den ikke-samiske bosetningens geografiske og kvantitative 
fremrykning i området, og fremstilt på kartene, figur 8.13 -
8.16. - Sammen demonstrerer tabeller og kart en etappevis 
"overtakelse" av bosetningsområdene i Vest-Finnmarks-fjordene: 
Fra å være overveiende samisk-dominerte, med nærmeste ikke
samiske bosetning i Loppa-regionen, - over et "gjennombrudd" for 
den ikke-samiske bosetning inne i Altafjorden i løpet av 1600-
tallets første par tiår, - og til samene på 1640-tallet utgjorde 
et beskjedent mindretall, hvor noen "hovedbastioner" (bl.a. Kval
sund og Klubben) stod igjen. Det mønstret som samlet avtegnes 
gjennom den kartografiske fremstillingen fortjener imidlertid en 
detaljert real-kommentar: 

Den norske ekspansjonen gjør seg først gjeldende helt i vest, i 
Loppa-området - altså utenfor den egentlige Altafjord. (Bergs
fjord, Nuvsvåg og Øksfjord registrert i 1593; Ulfjord i 1601.) 
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Jevnføringen med de samiske skattelistene godtgjør imidlertid at 
den kystsamiske bosetningen ikke forsvinner i samme øyeblikk som 
den norske blir etablert. Samiske skatteytere er således 
registrert i Bergsfjord i 1601, og i Øksfjord og Nuvsvåg så seint 
som 1603. Etter dette tidspunktet registreres det imidlertid ikke 
lenger kystsamisk bosetning i disse fjordene. 

Den virkelige fortrengningen av samisk bosetning i selve 
hovedfjorden kommer imidlertid ikke før tiåret 1610 - 20, i takt 
med tilsvarende norsk bosetningsekspansjon. Dette fremgår bl.a. 
av kartet, figur 8.15. Riktignok er en del av de norske bostedene 
som etableres i dette tiåret midlertidige, som må oppgis igjen. 
Men det bildet av den samiske bosetningen som festes i perioden 
1612 - 19, er i hovedtrekk det som står ved lag i 1643/44. - Når 
årstallene for norsk tilflytting og samisk fraflytting ikke 
stemmer helt eksakt, kan det skyldes at fortrengningen har skjedd 
suksessivt; - ved at enkelte ressurs-enheter (engesletter e.l.) 
først er blitt utnyttet med basis i andre norske boplasser, uten 
at bo-fellesskapet er blitt sprengt. Ressurs-utnyttingen kan ha 
foregått på denne måten noen år, før noen av nordmennene flyttet 
ut, og etablerte en selvstendig driftsenhet. - Den videre utvik
lingen av bumanns-bosetningen fremgår av tabell 8.10. 

På dette grunnlaget kan vi vende tilbake til hovedformålet her: A 
vurdere den ikke-samiske bosetnings-ekspansjonens betydning som 
pressfaktor for samisk subsistensmåte i perioden 1550 - 1600. 
Utgangspunktet er da igjen utviklingen i skattyter-tall og 
skatteytelse i perioden, slik det fremgår av figur 8.7 og 
tabellene 8.2 - 8.3. Sett i forhold til de bevegelser i skatt
yter-kurven for Altafjord som den norske ekspansjonen eventuelt 
skal være med å forklare, må vi konkludere at det passer relativt 
dårlig, - både tallmessig, geografisk og kronologisk. Det samlede 
kystsamiske skattytertallet i fjordene på utsida av Loppa er på 
sitt maksimale oppe i 17 (1576, med Frakkfjorden), men ligger i 
et flertall av årene på 7 - 10. Når samtidig 9 kystsamiske 
skattytere er registrert i to av disse fjordene så seint som i 
1603, blir det vanskelig å bruke denne fortrengningen til å 
forklare det angivelige "tapet" på 37 skattytere som Altafjorden 
skal ha opplevd mellom 1576 og 1586, dersom en tar kurven over 
antall skattytere bokstavelig. Noe rimeligere kunne det være, 
dersom en valgte å se bort fra 1586-registreringen for Altafjord 
i det hele. - Mot det taler likevel at den bosetningen det er 
tale om kun berørte Altafjordens vestligste deler, og knapt bør 
kunne hatt så avgjørende virkning på skattyter-tallet som helhet. 
Endelig kommer det moment at det samlede skattyter-tallet igjen 
vokser, i hvert fall fra 1591 av. Det ser altså ut til å ha 
begynt å vokse, før det er snakk om stagnasjon blant den norske 
befolkningen. (En annen sak er at det burde være tvilsomt om en 
kunne forvente gjenvekst i det samiske skattytertallet når det 
norske synker, dersom resonnementet omkring ressurs-utnyttelsen 
av fra andre bosetningsenheter holder. I så fall ville en kunne 
tenke seg en kontraksjon av den norske bosetningen, som ikke 
medførte tilsvarende reduksjon i 
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Figur 8.13. Bosetningsutviklingen i Altafjorden i 1560- og 1570-årene. 

(Hvite søyler illustrerer antallet kystsamiske skattytere 1563/71/16. 

Svarte søyler illustrerer antallet ikke-samiske skattytere 1567.) 
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~igur 8.14. Bosetningsutviklingen i Altafjorden i 1580- og 1590-årene. 

(Hvite søyler illustrerer antallet kystsamiske skattytere 1581/86/91/94/96/97. 
Svarte søyler illustrerer antallet ikke-samiske skattytere 1593/97.) 
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~i~u~ 8.16. Bosetningsutviklingen i Altafjorden 1630 - 1643/44. 

(Hvite søyler illustrerer antallet kystsamiske skattytere 1644. 
Svarte søyler illustrerer antallet ikke-samiske skattytere 1630/43-44.) 



ressursutnyttingen, og hvor det derfor fortsatt lå store 
hindringer i veien for den samiske tilpasningsformen.) 

I sum må vi derfor ha lov til å konkludere med at norsk beset
nings-ekspansjon som pressfaktor ikke kan ha hatt så stor 
betydning i Vest-Finnmark i denne perioden, men at vi ikke helt 
kan se bort fra den. 

Både omlokalisering ( - slik som i Nielssens periode 1570 - 1590 
- ) og folketalls-tilvekst innenfor rammene av ett vær (som 
Vadsø-været), kan imidlertid innebære et ressurs-press som går 
utover det som kan avleses gjennom den rent geografiske ekspan
sjonen ved at "nye" boseteder blir tatt i bruk. Dette fordi 
lokaliteter i nærheten av boplassen kan bli tatt i bruk til 
høsting av bestemte ressurser (eksempelvis som "avlsgårder" eller 
"sommerseter"). Niemi (1983:186-190) viser også hvordan konflikt 
om lokalressurser (beite, hvalrett) gjorde seg gjeldende i 
Varanger allerede fra begynnelsen av 1590-årene; med det resultat 
at grensen mellom samisk- og norsk-dominert ressursutnyttelse ble 
trukket på en ny måte, lengre innover, på samenes tidligere 
enemerker. 

8.4. Sammenfatning. 

Sammenfatter vi det vi nå mener å ha fastlagt om press-faktorer 
og kompensasjonsmekanismer for disse tre regionene i perioden, 
kan det fremstilles slik: 
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Nord-Troms: 

Press- No. 
faktorer: bosetn. 

eksp. 

Økt 
skatte-
trykk 

Kontroll- Svensk 
faktorer: handel 

Russisk 
handel 

X 

X 

Vest-Finnmark: Øst-Finnmark: 

(x ?) 

X 

X X 

X 

Med utgangspunkt i en samlet vurdering av kurvene over skatte
yter-utviklingen, kan vi nå prøve å oppsummere samspillet mellom 
virkende press-faktorer og kompensasjons-mekanismer. Vi kan da 
slå fast at både Nord-Troms og Vest-Finnmark gjennomlever en 
midlertidig reduksjon i antall skattytere i siste halvdel 1500-
tallet, om enn i noe ulik kronologisk takt. I Nord-Troms setter 
reduksjonen inn allerede fra 1571 og økningen er igjen på vei 
etter 1581. I Vest-Finnmark kommer nedgangen etter 1576, og 
økningen er muligens ikke på gang før fra 1591. - Ut fra de 
press-faktorene som vi har kunnet gå etter i sømmene her, kan 
nedgangen i Nord-Troms settes i samband med økt skattetrykk fra 
første del av 1570-årene. Selv om det ikke er så godt belagt, kan 
vi heller ikke se bort fra virkningen av norsk kolonisasjon. Men 
nedgangen i Vest-Finnmark er vanskeligere å forklare, all den 
stund den ikke står i noe rimelig forhold til kolonisasjons
presset i de vestligste deler, - hverken kvantitativt, geografisk 
eller kronologisk. Kystsamene i Vest-Finnmark opplevde heller 
ikke noen merkbar skjerping av skattekravene i perioden. 10 -
Logisk sett står nå to muligheter tilbake: Ett alternativ er at 

10 Etter Den nordiske sjuårskrig, 1563-70, kan forsåvidt både 
størstedelen av Vest-Finnmark og Nord-Troms ha opplevd en økt 
svensk pågang etter skatte-restanser, som ikke var innbetalt så 
lenge krigen sto på. (Under krigen fortsatte den svenske 
beskatningen på regulær måte i Øst-Finnmark og så langt vest som 
til og med Komagfjord på østsiden av Altafjorden.) En slik økt 
pågang etter restanser skulle imidlertid antas å ha slått likt ut 
i begge regioner. 
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det ikke er på press-faktor-siden det har inntrådt endringer for 
Vest-Finnmark, men derimot når det gjelder kompensasjons
mekanismene. Kan det tenkes at kystsamene i Vest-Finnmark nettopp 
i denne perioden er blitt berøvet en av sine vesentligste 
"kompensasjans-mekanismer", nemlig muligheten for å handle med, 
og selge pelsverk til svenskekongens oppkjøpere? Ved nærmere 
undersøkelse må likevel også dette avvises, fordi det fremgår av 
fogde-regnskapene at denne muligheten sto åpen gjennom 1570- og 
1580-tallet. Derimot ser omfanget av denne pelshandelen i Vest
Finnmark ut til å tatt seg merkbart opp i 1590-årene. Dette kan 
utgjøre en indikasjon på at pelshandelen med svenskene nettopp i 
dette tidsrommet har vært utnyttet som en kompensasjans-mekanisme 
mot virkningen av en press-faktor som har gjort seg gjeldende i 
tiårene før. - Det andre alternativet er at forklaringen fortsatt 
finnes på press-faktor-siden, men at det har å gjøre med en 
pressfaktor vi ikke har skaffet oss tilstrekkelig oversikt over. 
Betrakter en Øst- og Vest-Finnmark under ett, legger en merke til 
at Øst-Finnmark har en svak stagnasjon samtidig med reduksjonen i 
Vest. Det kunne bringe en inn på den tanke at både Øst- og Vest
Finnmark faktisk har vært utsatt for tilsvarende press, men at 
kystsamene i øst lettere har kunnet stå det av, p.g.a. sine mer 
omfattende handelsforbindelser. Dette resonnementet kan ikke 
avvises. - Men når det gjelder de press-faktorer vi her har 
kunnet belyse, er det imidlertid Nord-Troms og Øst-Finnmark, som 
til dels har en felles; nemlig skjerping av skattepresset. Men 
siden økningen i skattesatsene har slått svakere ut i Øst
Finnmark enn i Nord-Troms (figur 8.12.), kan dette tilsynelatende 
forklare hele forskjellen i skatteyter-utvikling, - uten at det 
blir nødvendig å trekke inn ulike betingelser for handelssamkvem. 

Dersom denne sammenliknings-operasjonen virkelig skulle godtgjøre 
at de ulike mulighetene for handelssamkvem hadde spilt en rolle, 
måtte vi kunne isolere endring i en pressfaktor som var felles 
for Øst-Finnmark og et annen region, og som virket med omtrent 
samme effekt i begge områder. Eller vi måtte omvendt ha å gjøre 
med samme type konstans, kontinuitet eller mangel på endring når 
det gjaldt en press-faktor. Bare i disse to rendyrkede tilfellene 
kunne vi faktisk få "målt" hvilken effekt de ulike handels
sambandene eventuelt hadde. 

Metodisk sett faller dermed drøftingen på det andre leddet som 
ifølge J. S. Mill måtte være oppfylt, dersom man skulle kunne 
slutte noe på grunnlag av "overensstemmelses-metoden": Det må 
være mulig å påvise ett og kun ett felles element til forklaring 
av tilsvarende situasjoner/resultater. (Jfr. innledningen til 
dette kapitlet, s. 271; dessuten Mill 1974(1959) og Ågotnes 
1989:73.) - Slik situasjonen er nå, må vi konkludere med at det 
finnes en rekke indikasjoner på at mangesidig og flerdimensjonalt 
handelssamband har skapt svært gunstige betingelser for opprett
holdelse av den kystsamiske tilpasningsformen i Øst-Finnmark, men 
at vi ikke har holdepunkter som kan godtgjøre eller sannsynlig
gjøre dette videre. I så måte bidrar komparasjonen i denne 
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perioden - før 1600 - til å styrke ytterligere det søkelyset som 
må falle over den følgende perioden: Første halvdel av 1600-
tallet. Denne perioden blir desto mer interessant, fordi det da 
inntrer parallelle endringer i noen av pressfaktorene (blant 
norsk besetnings-ekspansjon også i øst), og fordi virkningene av 
handelssambandet må kunne isoleres ytterligere, ved at enkelte 
handelsforbindelser brytes. 
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Kapittel 9. 
Kystområdet ca. 1600 - 1700: Kartlegging og 
vurdering av pressfaktorenes innvirkning 
- enkeltvis og samlet. 

9.1. Innledning. 

Det neste leddet i komparasjonen blir å foreta sammenlikning 
mellom kyst-regionene ut fra skattematerialet på 1600-tallet, -
både ved synkron og diakron sammenstilling. I denne fasen ligger 
problemstilling og materiale bedre til rette for det vi med J.S. 
Mill har kalt 'forskjells-metoden'. - Bakgrunnen er den ulike 
handelsmessige stilling som de kystsamiske regionene sto i, ved 
1500-tallets utløp, samt de relativt brå endringer som noen av 
regionene gjennomlevde i 1600-tallets første år, ved at etablerte 
handelssamband relativt brått ble avskåret eller drastisk 
innskrenket. 

Ut fra drøftingen i kapittel 6 og 7 kan dette bildet oppsummeres 
slik: 

a) Regioner hvor de alternative handelsforbindAlsene er 
blitt avskåret, og allsidigheten i handelsrelasjonene dermed 
er blitt redusert. Etter drøftingen i kap. 7. synes dette 
særskilt å gjelde for Vest-Finnmark (Altafjorden), og 
kanskje i noen grad Nordre Nordland (?). 

b) Regioner hvor de alternative handelsforbindelsene 
fortsatt blir opprettholdt, og hvor handelsrelasjonene 
derfor er like allsidige som før. Typisk er her Øst-Finn
mark. 

c) Regioner som ikke har hatt alternative handelskontakter i 
særlig grad tidligere, og hvor dimensjonene i handels
relasjonene ikke undergår særlige endringer, eller blir 
redusert i nevneverdig grad. Dette gjelder fremfor alt Sør
Troms, men etter drøftingen ovenfor også Nord-Troms i ~~ 
vesentlig grad. (Det rår en viss usikkerhet om Nordre 
Nordland bør komme inn under denne kategorien, eller om 
regionen hører hjemme under kategori a. - Se drøfting i det 
følgende.) 

Det materialet som i første rekke står til rådighet når det 
gjelder å belyse spørsmål knyttet til denne perioden, består av 
skattytertallene og deres relative bevegelser, slik det allerede 
er fremstilt i kapittel 8, i tabell 8.1. og grafisk i figurene 
8.1. - 8.9. 

Både for den kyst-samiske og delvis for den ikke-samiske 
befolkningen, er svingningene i skattytertallene der fremstilt 
ved halv-logaritmiske kurver, region for region. Dette er gjort 
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for å lette sammenlikninger mellom bevegelsene i skatteyter
tallene regionene og folkegruppene i mellom. 

Før vi gir oss i kast med den konkrete komparasjonen regionene 
imellom, må vi også for 1600-tallets vedkommende prøve å 
kartlegge hvilke press-faktorer som var aktuelle i dette 
tidsrommet, - og så langt det er mulig systematisere hvordan de 
kan tenkes å ha samvirket med hverandre. Det er dette som er 
siktemålet med foreliggende kapittel. Den konkrete komparasjonen 
vil så bli søkt gjennomført trinnvis i kapittel 10. 

I arbeidet med kartlegging av pressfaktorenes effekt vil det av 
og til være en fordel å kunne betrakte de to folkegruppene 
samtidig, og vurdere hvordan deres respektive skattyter-kurver 
har utviklet seg i forhold til hverandre. Diskrepans og sam
variasjon mellom de to kurvene vil nettopp kunne avdekke 
eventuelle press-faktorer som bare har hatt utslag for en av 
folkegruppene. På dette punktet vil det derfor ikke være mulig å 
gjennomføre noe strengt skille mellom studiet av folkegruppenes 
skattyter-utvikling. Det er heller ikke mulig konsekvent å 
undersøke de mulige pressfaktorene en for en, etter et på forhånd 
oppsatt skjema. Dertil er de ulike pressfaktorene reelt sett for 
sammenfiltret i hverandre, slik at de til dels virker sammen, og 
slik at de til dels opptrer som feilkilder i forhold til 
hverandre. Det kan ofte kunne være den samlede effekten av flere 
samvirkende pressfaktorer som er reflektert i det kilde-materia
let vi har til rådighet. - Selv om fremstillingen i det følgende 
ikke formelt er ordnet etter likeverdige klasser, er likevel 
resonnementet logisk diktert av behovet for å isolere den mulige 
effekten av hver enkelt press-faktor i størst mulig grad. 

9.2. Krisen på 1620- og 1630-tallet: Forsynings-vansker eller 
ressurs-svikt? 

Et tjenlig utgangspunkt for å problematisere forsynings-situa
sjonen, og den press-faktor som gjorde seg gjeldende her, kan 
være de krise-fenomener som opptrer i de fleste nordnorske len 
fra slutten av 1620-årene eller begynnelsen av 1630-årene. 

Nettopp i løpet av den perioden da kystsamenes muligheter for 
"alternative" handelssamband med andre "nasjonale" systemer skal 
ha blitt drastisk endret for flere regioner, opptrer det nemlig 
en rekke "krise"-fenomener som er påvisbare i næringer og 
bosetning som i hvert fall - uten tvil - er tett integrert 
i det dansk-norske handelsapparatet, - det vil altså først og 
fremst si den ikke-samiske, "bumanns"-eller "værmanns"-bosetnin
gen. Typiske krise-fenomener er nedgang (eller stagnasjon) i 
folketall og skatteytertall, reduksjon i oppfisket kvantum (målt 
ved tienden), og tildels omlokalisering av bosetningen. Slike 
fenomener har vært påvist i en lang rekke bosetningshistoriske 
studier, - både i tilknytning til undersøkelser av øde-prosessen 
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i seinmiddelalderen, 1 og ved andre undersøkelser. 2 

Krisen registreres over hele landsdelen, men synes å kunne opptre 
tidligere jo lenger nordover en beveger seg. I kyst-Finnmark 
synes stagnasjon å sette inn allerede fra midten av 1620-tallet 
(Nielssen 1986). I Nord-Troms viser de ikke-samiske skattyter
tallene brå nedgang 1626 - 1628 (tabell 8.6.), og i sør-Troms og 
nordre Nordland merkes krise-symptomene fra siste del av 1620-
årene, eller begynnelsen av 1630-årene. Krisen var langvarig i 
enkelte regioner. I følge Nielssen var det ikke ny oppgang å 
spore i kyst-Finnmark før i 1680-årene, med 1640-årene som et 
absolutt bunn-nivå. 1640-årene markerte bunnen også i Senja len, 
f.eks. når det gjaldt antallet bortbygslede bruk; dvs. det var 
maksimalt med "øde-bruk". Oppfisket kvantum, målt gjennom 
f isketienden var i samme len på et lavmål i årene 1634-36 og 
1642-43. 3 Kurvene over korntienden viser drastisk reduksjon for 
alle nordnorske len først på 1630-tallet. 

Når krisen ble såpass langvarig i enkelte regioner, er det klart 
at årsaks-komplekset må ha vært sammensatt, og "nye" årsaker kan 
ha kommet til i løpet av prosessen og forsterket krise-fenome
nene, og eventuelt tilført nye. Det er f.eks. klart at det 
regelrett var en rekke "grønnår" først på 1630-tallet, som brakte 
kornproduksjonen ned på et minimum. Men dette kan neppe regnes 
som utløsende årsak for krise-fenomenene i de regioner som helt 
og holdent var avhengige av utenlandske kornleveranser. For 
begynnelsen av krise-perioden, straks før 1620, kan en heller 
ikke utelukke epidemier og/eller andre sykdommer. Det synes 
bl.a. å være reflektert i antallet "forarmede" p.g.a. sykdom i 

1 Aarsæther 1975:165, idem 1981:415; Nielssen 1977:182; 
Stensland 1979: avsnitt 6.2. Utviklinga i skatteytertallet 1520 -

1660, Diagram 1 - 2 (mellom side 179 og 180), s. 191 - 197, samt 
bilag 6 a og 6 b (Utvikling i korn-, oste- og fisketiende 1612 -
1666.); Ellingsen 1979: 148 - 158, "Kronas tiende i Meløy sogn 
1611 - 1640" (Korn, ost og fisk), s. 173; Ellingsen Fossheim 
1980:161. 

2 Lindbekk 1978, diagrammer, fig. 1 - 5, s. 291 - 295; 
Hansen 1979: Vedlegg 3: Oppgavene over korntienden, Ekskurs I: 
Fisketienden, Ekskurs II: "Nordmannsleidangen"; Hansen 1986: 57 -
58 (fig. 4-5); - Jfr. studier innenfor Helgøy-prosjektet: 
A. R. Nielssen, Tabeller over oppfisket kvantum pr. skattyter: 
Nordmenn, 1612 - 1646 (Helgøy/Karlsøy og Sandvær). - Finner, 1615 
- 1638 (Ringvassøy - Kvaløy - Ullsfjord - Nord-Malangen.) -
Stensil, Helgøy-prosjektet; dessuten Nielssen 1980. 

3 Hansen 1979: Ekskurs I: Fisketienden. 
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nordnorske skattelister. (Eks. Senja 1618.) 

Den delen av diskusjonen om årsaks-komplekset som har størst 
relevans for våre vurderinger her, er den som vedrører det 
institusjonaliserte byttet av fisk mot korn. Var krisen initiert 
av forsyningsvansker - enten av mer temporær karakter, knyttet 
til konjunkturer og krig på det europeiske kontinent, eller av 
mer dyperegående, strukturell karakter, knyttet måten handels
apparatet var bygd opp, og fungerte på? - Eller var den i siste 
instans diktert av svikt på ressurs-siden, i form av reduserte 
f iskeleveranser? 

Tradisjonelt har krisen langt på vei blitt oppfattet som utslag 
av omstillings-vansker som følge av endrede eksterne Økonomiske 
forutsetninger. Når krisen sette inn i 1620-årene, har den i 
første rekke vært oppfattet som forårsaket av vansker med å 
opprettholde tilførsels-siden av den primære bytterelasjonen som 
dannet grunnlaget i det dansk-norske handelssystemet. Disse 
vanskene synes å ha vært både av kortsiktig og langsiktig 
(strukturell) art. En av dem som klarest har understreket 
konsekvensene av sviktende korntilførsler; både som følge av 
umiddelbare, kortsiktige leveringsvansker, og som følge av 
dyperegående, strukturelle endringer i handelsapparatet, - er 
Kari Lindbekk. 4 Særlig rundt 1620 vil hun anta alvorlige vansker 
i korntilførselen, noe som kan ha sammenheng med krigen og 
hanseatenes vansker med å opprettholde transporten gjennom 
Øresund. 5 

De direkte beleggene for at forsyningssitusjonen skulle ha blitt 
spesielt vanskelig fra om lag 1620 synes hovedsakelig å være to: 
Oppgaver over skipsfarten gjennom Øresund (N. Ellinger Bang) som 
viser at forsendelsene skal ha blitt mer uregelmessige og mindre 
enn før, 6 og en prisstigning på korn i forhold til tørrfisk, 
dokumentert av A. Kiil. 7 

Mens Lindbekk synes å ville strekke krisetidene i tørrfisknærin
gen gjennom hele 1620- og 1630-tallet til det tidsspunkt da 
"tidende bedret seg i 1640- og 1650-årene", 8 er det likevel 
uklart hvor lenge hun regner med at vanskene i korntilførselen 
gjorde seg gjeldende. Hun antar at "knappheten på kornvarer (som) 

4 Lindbekk 1978: 109f., idem 1974. 

5 Lindbekk 1978: 109. 

6 Ibidem, s. 109, 112. 

7 Kiil 1933:7ff., 15; jfr. Lunden 1976. 

8 Lindbekk 1978:110. 
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antakelig begynte å gjøre seg gjeldende i tida omkring 1620 •• "9 

og at det ble akutt etter Bergens brann i 1623. Dette var 
likevel ikke noe enkeltstående fenomen, men noe som kom på toppen 
av en "dyptgripende krise." 

Av mer indirekte belegg på en krise i forsyningstjensten kan 
kanskje også betraktes alle de belegg K. Lindbekk trekker frem 
vedrørende en krise i tørrfisknæringen i Lofoten og Vesterålen. 
Denne krisen skal ha fått uttrykk i utviklngen av bosetning og 
folketall, tilbakegang i folketallet (basert på analyser av land
skatt og leidang), spesiell tilbakegang av antall leidangsytere i 
fiskevær, nedgang i kronens husfrelse-inntekter. Denne krisen i 
tørrfisknæringen synes å bli betraktet som i vesentlig grad 
intiert av korntilførselskrisen, men i det videre forløp bestemt 
av grunnleggende strukturelle endringer i nordlandshandelen, som 
også skyldtes kornkrisen, og av prisutviklingen. 

At prisutviklingen gjennom 1500- og 1600-tallet var klart 
ugunstig for befolkningen i Nord-Norge, gjennom synkende kjøpe
kraft for tørrfisk i forhold til kornvarer, er almennt kjent. 
Prisutviklingen er bl.a. instruktivt oppsummert av Kåre Lunden 
(1976). - I vår sammenheng vil vi imidlertid ikke gå videre ennå 
vektlegge den som et moment som virket forverrende på forsynings
situasjonen, da prisutviklingen må antas å ha slått generelt og 
tilsvarende ut for alle nordnorske regioner. 

Både Kalmarkrigen (1611-13) og Christian IV's engasjement i 
Trettiårskrigen i årene 1625 - 1629, synes også å ha lagt 
hindringer i veien for de tradisjonelle korn-tilførslene. Under 
det siste engasjementet, og kanskje særlig etter Danmark-Norges 
uttreden av krigen, kan en registrere en rekke initiativ for å få 
i stand alternative forsyningsruter, først og fremst fra 
Russland, over Kvitsjø-havnene. Dels dreier dette seg om tiltak 
fra selve riksstyrets side, med egne agenter for å foreta korn
oppkjøp, og dels om initiativ i regi av Bergensborgere. 10 

I russisk arkivmateriale er det til dels mulig å registrere disse 
tiltakene, gjennom de eksportlisenser som ble innvilget av 
tsaren, for utførsel av korn til vesteuropeiske land. I de 
registraturer som o. Broch utarbeidet under sine arkivbesøk i 
mellomkrigstida, er en rekke dokumenter i serien "Arkhiv Drevnij" 
(="Oldarkivet") som inneholder slike opplysninger referert. 11 En 

9 Lindbekk 1974:448. 

10 Johnsen 1928:93 - 96. 

11 Innberetninger fra Olaf Broch om utforskning av russiske 
arkiver i årene 1928, 1929, 1930 og 1932. Innberetningen for 1928 
trykt, som: Arkivstudier i Russland mai-juni 1928. (Avhandlinger 
utgitt av Det Norske Videnskabs-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. 
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gjennomgang av registraturene, med sammenstilling av de aktuelle 
opplysningene, gir følgende tall for eksporten til Danmark-Norge 
for årene 1627 - 1633: 

Ar: Tiltak: Kvantum (cetvert): 

1627 Sendebud fra Christian IV om å 
få kjøpe korn 30 000 

1628 Utførselatillatelse for 10 skips-
laster, samt "noen tusen cetvert" 10 skipslaster 

1629 

Tilleggskjøp av gjenstående 14 000 c. 
Kurer fra Christian IV med søknad 
om å få kjøpe korn 

Søknad om at bergenseren "Krin Krinsen 
Goft (Hoft)" må få kjøpe 1500 

+ 16-17 000 

4 000 

Moskva-lester 1 500 Moskva-1. 

1630 

1631 

1632 

Utførselstillatelse for "Nils Matzyn" 
og "Christian Sefrensen" til å kjøpe 
75 000 cetv. i løpet av de tre kommende 
år: 

1633 Brev fra Christian IV, med søknad om 
ny lisens for en periode på 10 år, til 
å utføre 30 000 cetvert rug, mel, gryn, 
og erter; 6 000 c. hvete; 4 000 c. 

25 000 

25 000 

25 000 

byggmalt: Innvilget 25 000 

Hvordan korneksporten til Danmark-Norge sto i forhold til 
utførslen til enkelte andre land rundt Nordsjøen og i Vest
Europa, får vi et innblikk i, gjennom en samlet fortegnelse over 
utførsela-tillatelser, utarbeidet i 1633: 12 

Stat/Statsoverhode: 1628: 1629: 1630: 1631: 1632: 

Klasse 1928. No. 4b. Oslo 1928.) De øvrige tre oppbevart i 
maskinskrevet form hos Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. 

12 O. Brochs registratur fra oppholdet i 1929, s. 86ff. 
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Danskekongen 25 000 25 000 25 000 

Svenskekongen 36 000 50 000 75 000 50 000 
[+ 6 000] + 3 500 

Fyrst Fredrik 
av Holstein 30 000 

Hollandske stater/ 
hollendere 20 000 23 000 

+ 3 000 

Engelske konge 30 000 30 000 

Franske konge 50 000 

Behovet for alternative tilførsler var altså langt fra noe sær
skilt dansk-norsk fenomen, men tvert om et felles nord-vest- og 
vest-europeisk anliggende. Det er rimelig å sette dette utslaget 
nettopp i forbindelse med krigen, og de forsyningsvansker som 
blokkeringen av tilførselsrutene fra Øst-Europa medførte. 
Kornmangel på grunn av krigen blir direkte nevnt som grunn-
gi vingen i et brev fra Christian IV til tsaren, som refereres i 
1629.13 - I et noe seinere brev henviser imidlertid Christian til 
at man i 1632 fikk utført "en del kornforråd, og derved skjedde 
der dem særlig stor hjelp", fordi det var stor misvekst på korn. 

13 O. Brochs registratur fra oppholdet i 1929, s. 67. 
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For å kunne danne oss et sammenliknbart uttrykk for hvilket 
kvantum denne kornimporten fra Russland representerte, må vi 
kjenne til følgende ekvivalenter når det gjelder russiske mål- og 
vektenheter: 

1 russisk tønne ("booka") = 10 pud å 14,82 kg, dvs. 148,16 kg. 
(Brochs registratur 1929:6714 ; Hakluyt II, s. 273 ff.) 

1 dansk tønne = 1,39 hektoliter. (Jfr. NHL s. 170, 355; Nedkvitne 
1988:609.) 

V 
1 cetvert = 2,1 hektoliter = 1,5 dansk tønne. 

1 lest = 12 tønner (NHL s. 210; Brochs reg. 1929:67; I Sakharov 
1851:114.) 

Hektolitervekten for rug: 66 kg. (Lunden 1976:110-112.) 

Legger vi disse relasjonene til grunn, får vi at 1 cetvert rug 
tilsvarer 138,6 kg, eller om lag 8,5 pud. En import i størrelses
orden 25 000 cetvert rug tilsvarer altså 37 500 danske tønner, 
eller om lag 3 465 tonn. 

Hvordan står dette kvantumet i forhold til det vi ellers vet om 
kornimport til Norge i tidlig nytid? - A. Nedkvitne har på 
grunnlag av oppgaver i tyske regnskaper anslått kornimporten til 
Bergen fra tyske steder for noen perioder på 1500- og 1600-
tallet. Resultatene, oppgitt i antall lester, er som følger 
(Nedkvitne 1983:180). (I kolonnen til høyre er de omregnet til 
danske tønner.) 

Normalår omkring 1520: maks. 2 600 lester 

1567/1577: 

1597 - 1600: 

1650 - 1654: 

ca. 3 000 

over 5 000 

over 8 000 

" 

li 

" 

Da. tønner: 

(31 200 tn) 

(36 000 tn) 

(60 000 tn) 

(96 000 tn) 

Tonn: 

2882,88 

3326,40 

5544,00 

8870,40 

14 I "Torgovaja Kniga", som skal dekke de siste tiår av 1500-
tallet, står det i selve teksten at 1 "last" består av 12 tønner 
(bocek), og at det går 6 pud på tønnen, altså i alt 72 pud. (I. 
Sakharov 1851:114.) Dette skulle gi en størrelse på "lasten" på 1179,4 
kg. - Imidlertid har utgiveren, I. Sahkarov, i en fotnote til teksten 
anført at det også finnes oppgaver over "lastens" størrelse fra slutten 
av 1400-tallet, fra Ivan Vasiljevic's regjeringstid. Her heter det: "På 
en last går det 90 Moskva-pud, men før ("i forveien") gikk det 120 pud. 
Men mjøden (honningen= 'm~d') går heller ikke fullt, 9 pud på tønnen, 
men før ("i forveien") gikk det også 10 pud på tønnen." - Siden 
oppgavene i Brochs registratur delvis sammenfaller med disse opptegnel
sene, har jeg i denne sammenheng valgt å holde meg til dette. 
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Det maksimale kvantumet korn som søkes importert fra Russland i 
årene rundt 1630 (25 000 - 30 000 cetvert) ligger altså på 
omtrent samme nivå som den totale importen til Bergen som 
Nedkvitne har beregnet for enkeltår på 1560- og 1570-tallet. Det 
ligger imidlertid klart under hans anslag for årene rundt 1600. 
Dette synes å støtte opp om realismen ved begge typer overslag. 
De russiske arkiv-opplysningene om størrelsen på kornutførslen 
styrkes, under henvisning til hva som var "normal" norsk import; 
og Nedkvitnes tall-oppgaver får også en utvendig kontroll. 
Konklusjonen blir at riksstyret og bergensborgerne i årene rundt 
1630 har søkt å få dekket om lag halvparten av det totale import
behovet, gjennom alternativ tilførsel fra Russland, - noe som 
virker rimelig. 

Ett alternativt syn går ut på å vektlegge at det også forekom 
svikt på ressurs-siden, som fikk tilbakevirkning på forsynings
situasjonen. I "Bergen bys historie" understreker A. Bj. Fossen 
at både borgere og kontorkjøpmenn i Bergen ble påholdne med 
utredningen når det fulgte flere dårlige fiskeår på hverandre. I 
den sammenheng nevner han en henvendelse fra kongen til Lilbeck, 
som bl.a. refererer til at Kontoret i Bergen ikke ga nordfarerne 
tilstrekkelige vinter-forsyninger. Fossen trekker imidlertid også 
inn andre faktorer, og viser i dette konkrete tilfelle bl.a. til 
reduksjon i den hanseatiske skipstrafikken, som følge av 
Kalmarkrigen. Seinere i samme fremstilling refererer han også 
tall som demonstrerer sterkt redusert norsk og bergensk skips
trafikk gjennom Øresund rundt 1630, og redusert norsk eksport av 
saltfisk og tørrfisk gjennom samme sund i begynnelsen av 1620-
årene (Fossen 1979:183; 198.) 

Svikt i fiskeinnsiget kan således ha ført til en ond sirkel, ved 
at kjøpmennene knappet ned på utredningen. På den andre siden kan 
sviktende forsyninger i første omgang, ha ført til en situasjon 
hvor befolkningen ikke så det opportunt å sette inn arbeids
kraften i det kommersielle fisket, fordi det ikke sikret korn
tilførsler likevel. Den merkbare reduksjon i oppfisket kvantum 
som kan påvises, kan derfor ikke uten videre tas som bevis for 
sviktende fiske-innsig og ressurs-krise. - Det er her lett å 
komme opp i en situasjon med sirkel-resonnement begge veier, hvor 
det er vanskelig å avgjøre om dette faktisk reflekterer en "ond 
sirkel" i datidens økonomi, eller om det er en type sirkel
slutning vi kommer til, fordi kildematerialet vi har til rådighet 
ikke er fyldestgjørende: Det er ingen kilder som forteller 
direkte om fiske-innsiget, men derimot om "oppfisket kvantum" 
formidlet gjennom et sosialt og økonomisk system. 

En pekepinn for å skaffe seg et fast utgangspunkt, ligger kanskje 
i en sammenlikning av de samiske og norske skattelistene, samt 
analyse av lokaliseringen av de samiske skatteyterne. Det er 
verdt å merke seg at det samiske skattytertallet både i sør-Troms 
og Nord-Troms holder seg relativt gjennom begynnelsen av 1620-
årene, mens leidangen for ikke-samer i Nord-Troms synker drastisk 
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fra 1626/27, og landskatten i sør-Troms viser klar nedgang fra 
midten av 1620-årene. Samtidig kan vi i begge regioner registrere 
en klar omlokalisering av den samiske befolkningen i løpet av 
første halvdel av 1620-årene. Deler av den samiske befolkningen 
oppholder seg i disse årene i klart mer ytre områder enn 
tidligere. Dette kan tolkes som en økt vekt på hjemmefiske for 
eget forbruk blant den samiske befolkningen, som en form for 
kompensasjon mot en press-faktor som har satt inn: muligens 
knappere tilførsler via det dansk-norske (hanseatiske) apparatet? 

Finnes det så uavhengig materiale, som kan brukes til å kontrol
lere graden av innretning mot slikt "hjemmefiske", i forhold til 
kommersielt fiske, knyttet til avtaksmekanismen i det etablerte 
dansk-norske handelssystemet? - Fisketienden kan her fungere som 
en indikator på hvor sterkt salgsfisket sto: og for Nord-Troms' 
vedkommende har en faktisk bevart tiendeoppgaver som lar seg 
relatere henholdsvis til den norske og den samiske befolkning. 
Dette materialet er blitt undersøkt av A. R. Nielssen i samband 
med Helgøy-prosjektet. 15 Utviklingen av fisketienden for 
kystsamene i Helgøy og Hillesøy i perioden 1615 - 1638 er plottet 
på figur 9.1., sammen med utviklingen av det kystsamiske 
skattytertallet for Helgøy i samme periode, slik det er kartlagt 
av samme forfatter. 16 

Dersom nå oppfisket kvantum faktisk holdt seg gjennom perioden da 
forsyningsvanskene skal ha satt inn, ville det være en sterk 
indikasjon på at disse forsyningsvanskene ikke slo så hardt ut 
for den kystsamiske befolkningen, at den fant grunn til å gripe 
til alternativer. Et stabilt oppfisket kvantum som skulle 
avhendes gjennom salgs-apparatet, ville være et tegn på at 
kystsamene fortsatt mente de fikk nyttige forsyninger i bytte, 
mot å levere fisken dit. - Kurvene på figur 9.1. demonstrerer 
imidlertid at dette ikke er tilfelle. Tvert om varierer fiske
tienden klart i samsvar med reduksjonen i antall skattytere, og 
samvariasjonen er størst i første halvdel av 1620-tallet. Det 
faktum at de kystsamene som betaler tiende, og dermed bevislig er 
knyttet til det kommersielle fisket, varierer i så stor grad, 
underbygger klart at forsyningskrisen på 1620-tallet også slo ut 
i dette området, og blant den lokale kystsamiske befolkning. Det 
er rimelig å trekke frem den tendens til omlokalisering, som vi 
har kunnet konstatere i første halvdel av dette tiåret, som en 
sannsynlig måte kystsamene har kompensert for dette på. Et tegn 
på at de i en viss grad faktisk har klart å kompensere for 

15 A. R. Nielssen: Tabeller over oppfisket kvantum pr. 
skattyter: Nordmenn, 1612 - 1646 (Helgøy/Karlsøy og Sandvær). -
Finner, 1615 - 1638 (Ringvassøy - Kvaløy - Ullsfjord - Nord
Malangen.) - Stensil, Helgøy-prosjektet. 

16 A. R. Nielssen: Skattelister og befolkningsutvikling i 
Helgøy-Karlsøy på første del av 1600-tallet. Publikasjon nr. 8 
fra Helgøyprosjektet, Universitetet i Tromsø/NAVF 1984, s. 10. 
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forsyningssvikten ved å legge opp til en alternativ prioritering 
i ressurs-utnyttingen, er det faktum at fisketienden gjennom 
1630-tallet synes å falle mer dramatisk enn selve skattyter
tallene. - I samme perspektiv må vi ha lov å tolke de forbudene 
mot "flytting hen i avkroker" som ble utstedt gjentagne ganger i 
1620-årene, og som var rettet mot "fiskeralmuen" generelt, og 
ikke bare de som stod i gjeld til sin utreder. (Nielssen 1986b, 
85f.) Dette synes å være ytterligere en indikasjon på at 
befolkningen ikke fikk tilstrekkelige forsyninger gjennom det 
dansk-norske handelsapparatet i disse årene. 

I sum må vi derfor ha lov til å konkludere med at det finnes en 
rekke holdepunkter - både direkte og indirekte - for at det 
særlig var forsynings-situasjonen som ble forverret, når det 
gjaldt det danske-norske handelssystemet i første halvdel av 
1620-årene. Men svikt på ressurs-siden kan ha spilt inn, og 
utløst krise-symptomene eller forverret situasjonen ytterligere 
på sikt. På samme måte kan eventuelle sykdommer og "grønnårene" i 
jordbruket først på 1630-tallet, ha bidratt til å gjøre krisen 
alvorligere og langvarig i en del av regionene. 

9.2.1. 
vansker. 

Skattetrykket som feilkilde ved påvisning av forsynings-

Men virket eventuelt forsyningsvanskene alene? - Hittil har vi 
betraktet de "nedgangsfenomener" som kan påvises i den ikke
samiske bosetning og næringsveier, hovedsaklig som følger av 
endrede betingelser for varebyttet og tilførslene gjennom det 
dansk-norske systemet. Bortsett fra ulike verbale kilder og 
kvantitative indikasjoner på den totale skipstrafikken og den 
totale tørrfisk-eksporten fra Norge (Bergen), ligger de vesent
ligste holdepunktene for å kunne påvise slik nedgang ligger i 
analysen av skatteutviklingen; det vil i første rekke si skatte
settet for den ikke-samiske befolkningen: leidangen og land
skatten. 

Men hva hvis vi nå betrakter selve skattetrykket som en press
faktor i forhold til den økonomi som opplever nedgang? Kan det 
tenkes at skattetrykket har virket inn på en slik måte at den 
reduksjon i antall skattytere det er snakk om, like gjerne kan 
forklares med henvisning til de økte byrdene, og at det følgelig 
blir umulig å isolere det utslaget som vansker i varebyttet/leve
ransene skal ha hatt? 

Skattetrykket har i flere sammenhenger vært fremhevet som en 
aktuell pressfaktor overfor ulike typer økonomier. - Når det 
gjelder skattetrykkets rolle som pressfaktor overfor kyst-samisk 
økonomi i denne perioden, skal vi ta dette opp til særskilt 
drøfting under punkt 2.1. Her skal vi gå inn på skattetrykkets 
rolle overfor den "norske" (Ikke-samiske) økonomien i perioden, 
og særskilt mulighetene for å skille eventuelle virkninger av 
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denne pressfaktoren fra vanskene knyttet til varebyttet i det 
dansk-norske systemet. 

Nå vil selvsagt variasjoner i prisforholdene fisk - korn og fisk 
- penger influere på skattetrykket, forsåvidt som det påvirker 
hvor mye fisk man må ut med, for å betale de skattene som er 
fastsatt i penger. De variasjoner i skattetrykk som vi vil drøfte 
i denne sammenheng, er imidlertid slike som følger av endringer i 
de nominelle skattesatsene, innføring av nye eller fritak for 
gamle skatter, - og dessuten: Endringer i hyppigheten skattene 
ble utskrevet med. Virkningen av endringene i prisforholdene vil 
vi regne til den første pressfaktoren: Varebyttet gjennom det 
dansk-norske systemet. 

I litteraturen har det vært hevdet to ulike standpunkter m.h.t. 
hvordan skattetrykk kan slå ut for bosetning og økonomi: 

1) I forhold til agrart baserte samfunn har det vært fremhevet 
at skattetrykket kan fungere som en pressfaktor på den måten at 
økt skattetrykk fører til at større jordbruksareal (og/eller nye 
ressurs-enheter,) blir tatt i bruk av bøndene for at de skal 
kunne opprettholde størrelsen på den delen av produksjons
overskuddet de kan sette av til eget bruk. (Jfr. tankegangen om 
fordelingen av produksjons-overskuddet mellom ulike "fonds" 
innenfor "peasant-econony"-skolen. Sml. Wolf 1973.) - Dette 
skulle medføre at flere bruksenheter ble tatt i bruk, og antallet 
skattytere/beskatningsenheter skulle stige. Omvendt skulle en 
reduksjon i skattetrykket føre til reduksjon av jordbruksareal, 
færre bruksenheter og færre skattytere. 17 Dette synes imidlertid 
å forutsette et samfunn relativt easidig basert på jordbruks
produksjon, samt en utlikningsmåte for skatten(e) knyttet til 
gården eller andre bosetningsenheter (ikke personlig skatt
legging). 

2) På den annen side har økt skattetrykk også vært fremhevet som 
en faktor som bevirker at "fattigdommen", målt ved skatteytingene 
øker; - at skattyterne rykker nedover i skatteklasser, samtidig 
som en rekke personer faller ut av skatteregistreringene, fordi 
de ikke lenger makter å holde seg over "minimums-grensen" for å 
betale. 18 De blir "null-skatte-ytere." Med den personlige 
likningsmåten som gjaldt for skattene i Nord-Norge, og den 
næringsstrukturen som var rådende i landsdelen, er dette nettopp 
hva en burde forvente seg her. 

Om disse to standpunktene reellt sett skal være uforenlige, må 
bl.a. avhenge av rådende økonomisk tilpasning, og hvorvidt 
skatte- og avgifts-systemet er grunnet på beskatningsenheter med 

17 Lunden, udat.: 16 - 22, jfr. Lunden 1974; Salvesen 
1979:176 - 177. 

18 Aarsæther 1975:165 - 168. 
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utgangspunkt i landlige ressurser, eller person. Men all den 
stund man sakner uavhengig kontroll-materiale, kan det være 
vanskelig å avgjøre hvilken mekanisme som har slått ut i de 
skattelistene man har til disposisjon. 

Skjedde det så endringer i skattetrykket for den "norske" befolk
ningen i samme periode som vi antar av vanskene innenfor det 
dansk-norske handelssystemet tårnet seg opp? Hvilke reaksjoner 
synes å inntreffe med hensyn til antall skattytere? Dersom det 
skjer noen reduksjon, kan vi eventuelt ved en fin-granskning 
over tid, få skilt virkningene av de to pressfaktorene fra 
hverandre? 

Nå kjenner vi til at skattepresset generelt ble drevet oppover 
nettoppp i 1620-årene, som følge av den dansk-norske statens 
behov for midler i samband med krigføring og militære tiltak. 19 

På bakgrunn av den rådende utlikningsmåten vil vi derfor anta at 
det økte skattetrykket måtte gi seg utslag i reduksjon av antall 
skattytere, selv om befolkningen reellt sett hadde behov for å 
utnytte flere ressurs-enheter. Med den institusjonaliserte 
personlige utlikningen ville dette ikke komme til syne. Konklu
sjonen blir følgelig at de konkrete utslagene av økt skattepress 
blir vanskelig å holde ut fra eventuelle virkninger av 
forverrede betingelser for varebytte gjennom det dansk-norske 
handelssystemet. 

Vi kan her ta en stikkprøve fra materialet som gjelder Senja len 
(Sør-Troms). En slik foreløpig analyse av materialet fra ett len 
gir neppe holdepunkter for definitive slutninger om virkningene 
for "bumanns-økonomien" i det store og hele, men den skulle 
likevel gi en pekepinn om mulighetene for å kunne skille 
pressfaktorene på grunnlag av denne type materiale, - all den 
stund skattepåleggene ser ut til å ha foregått i takt for de 
nordnorske lenene. 

Den overveiende delen av økningen ser ut til å ha skjedd gjennom 
landskatten som nå ble utskrevet med stadig kortere mellomrom. 20 

Den gamle, middelalderske leidangen ble derimot stående ufor
andret. Landskatten hadde opprinnelig preg av å være en 
ekstra-ordinær "landhjelp" som kongen henvendte seg særskilt til 
undersåttene for å få inn. Etterhvert fikk den imidlertid mer og 
mer karakter av en vanlig skatt. I tiåret 1600-1609 ble den 
krevd inn 5 ganger, i det neste tiåret 7 ganger, og i perioden 
1620-1629 hele 13 ganger. 21 Etter 1640 kom også "offiserskatten" 

19 Fladby 1977:378, idem 1978:68. 

20 Holmsen 1979:76 - 78, 89; Fladby 1977:378, idem 
1978:69-70, idem 1963:103 - 113. 

21 Fladby 1963:104. 
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i tillegg, mens Nord-Norge var fritatt for de andre ekstra
skattene som ble innført utover 1600-tallet: Garnisonsskatten 
(1627/ og båtsmannsskatten (1635). 22 Selv om satsene i lands
skatten ble oppskrevet i løpet av perioden, er økningen i 
skattebyrden i hovedsak en funksjon av hyppigheten mellom 
utskrivningene. - I 1646 ble imidlertid landskatten for alle 
nordnorske len satt ned til det halve, som følge av den generelle 
krisen i landsdelen, som endelig hadde vunnet oppmerksomhet hos 
riksstyret. (NRR VIII:398; jfr. Lindbekk 1978:182.) 

I tabell 9.1. og figurene 9.1.-9.2. er det gitt en framstilling 
av økningen i landskatten for Senja len i løpet av perioden. 
Dette gjelder både samlet innkomst fra lenet, samt gjennom
snittlig ytelse pr. skatteyter pr. år. Siden landskatten ble 
utskrevet med så ulike intervaller i begynnelsen og slutten av 
perioden, er et regnet med gjennomsnitt for tre-års-perioder. 
Det sees tydelig at den gjennomsnittlige skattebyrden pr. 
skatteyter pr. år i første rekke er en funksjon av frekvensen av 
landskatt- utskrivninger. (Ytelsen pr. landskatt er relativt 
konstant og svinger mellom 0,94 dlr. og 1,6 dlr., med et 
aritmetisk gjennomsnitt på 1,07 dlr.) I flertallet av 
3-års-perioder er de samlede innkomstene fra lenet også en 
funksjon av utskrivings- hyppigheten. Når det inntrer avvik fra 
dette, (særskilt i de to siste 3-års-periodene) er det et utslag 
av antallet skattytere oppført i selve landskatten synker. 

Av tabellen og figurene sees altså at det individuelle skatte
presset skjerpes særskilt fra og med perioden 1623 - 25, øker på 
i perioden 1626 - 28, med to landskatts-utskrivninger pr. år. og 
avtar noe i løpet av de to siste periodene, fram til 1634. 

Vi kan altså konstatere at skattepresset i dette området skjerpes 
særskilt i løpet av 1620-tallet, nettopp i de årene da det 
ikke-samiske skattytertallett på grunnlag av andre kilder 
(leidangen) viser tegn til nedgang, - såvel i Nordre Nordland, 
som i sør- og Nord- Troms. 

22 Holmsen 1979:49, 75, 89 og 271 (note 149). 
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Tabell 9.1. Skattebyrde i landskatten 1608 - 1634, Senja len. 
{Gjennomsnitt pr. år for tre-års-perioder.) 

Antall landskatter Samlet ytelse for Ytelse pr. skattyter 
pr. år: Senja len: pr. år: 

------------------ ----------------- --------------------
- 1610 0,67 786,5 dlr. 0,746 dlr. 

- 1613 1.00 1 132,6 dlr. 1,118 dlr. 

- 1616 0,33 352,5 dlr. 0,360 dlr. 

- 1619 0,67 691,0 dlr. 0,719 dlr. 

- 1622 0,67 464,3 dlr. 0,626 dlr. 

- 1625 1,33 1 282,8 dlr. 1,412 dlr. 

- 1628 2,00 1 734,7 dlr. 2,070 dlr. 

- 1631 1,00 829,1 dlr. 1,159 dlr. 

- 1634 1,00 535,7 dlr. 1,035 dlr. 

Hoppet oppover i perioden 1623 - 1625 skyldes dels året 1623, da 
det ble utskrevet landskatt 2 ganger, og dels årene 1624 - 1625, 
da selve skatte-satsene ble oppskrevet, med gjennomsnittlig 25 
prosent. Også senere ble satsene midlertidig oppskrevet, i årene 
1628 - 1630 med fra 75 til 200 prosent. 

Hvordan står så dette i forhold til det generelle mønstret? - Og 
hvilken virkning hadde det på den effektive skatteinngangen til 
kronen? - Rolf Fladby har i sin doktoravhandling om fogdens 
funksjoner på 1500- og 1600-tallet bl.a. studert utviklingen i 
fogdens oppgaver innenfor oppebørslen av skatter og avgifter. 
(Fladby 1963:103ff.) For Nord-Norges vedkommende viser han at 
den mest dramatiske økningen i landskatte-innkomstene skjedde fra 
1560-årene til 1610, mens økningen i det totale innkomme i 1620-
årene var mer beskjeden, trass i den sterkt økende frekvensen, og 
høyning av skattesatsene. 

"6 fogder i Nord-Norge, nemlig i Helgeland, Salten, Lofoten, 
Vesterålen, Senja og Troms, krevde til mortensmess 1610 inn 
7125 dlr. i landskatt. Gjennomsnittsbeløpet pr. år pr. fogd 
blir vel 710 dlr. I 1560-åra kan hver fogd ha krevd inn ca. 
375 dlr. i gjennomsnitt under de samme forutsetninger som 
før nevnt. I 1620 gikk landskatten inn med mindre beløp i 
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nord-Norge; summen for de 6 fogderiene var i 1629 5700 drl., 
og gjennomsnittsbeløpet som hver fogd krevde inn i 1620-åra 
var dermed 950 dlr. Økningen fra første del av hundreåret 
var altså 33 %." (Fladby 1963:106; - min utheving.) 

Fra 1560-årene til ca. 1610 var m.a.o. økningen i gjennomsnittlig 
innkrevd beløp opp under 90 prosent. Denne fordelingen av 
økningen for Nord-Norge står i klar kontrast til når tyngden av 
økningen satte inn for de andre lenenes vedkommende. På til
svarende måte som Nord-Norge hadde Akershus, Bergenhus og 
Trondheims len alle en økning på 79 - 89 prosent i perioden 1560 
- 1610. Fra dette tidspunkt og frem gjennom 1620-årene opplever 
de imidlertid økninger på fra 145 til 278 (Trondheim) prosent, 
mens Nord-Norge altså har 33 prosents økning. - Mens Nord-Norge 
klarer å holde følge med lands-gjennomsnittet når det gjelder 
skatteøkning fra 1560 til 1610, faller landsdelen helt igjennom i 
perioden fra 1610 og utover i 1620-årene. Det må oppfattes som en 
klar indikasjon på den krisen som var i ferd med å utvikle seg, 
og at det ikke var mer å hente ut av landsdelen når det gjaldt 
kanalisering av produksjons-overskudd til skatt; - hva enten 
dette i hovedsak skyldtes forsynings-krise eller svikt på 
ressurs-siden. Den logiske konsekvens ble forsåvidt trukket med 
nedsettelsen i 1646. 

På individ-planet må altså virkningene av de stadige oppskrivin
gene og den økende utskrivings-frekvensen ha blitt kompensert. En 
analyse av skattelistene viser at dette skjedde på to måter: Ved 
reduksjon i det totale antall skattytere, og ved at de som 
betalte skatt rykket nedover i skatteklasse. Relativt raskt ble 
det nemlig innført en ny "mellomklasse", kalt "forarmede" eller 
"ringere" værmenn/leilendinger, som betalte mindre ytelse enn det 
de etter reglene skulle gjøre. - Det er imidlertid klart at 
disse skattetekniske prosedyrene ikke bare behøver å ha tjent som 
en "teknisk kompensasjon" for økt skattetrykk, men også kan ha 
inngått som en måte å møte den forverrede forsynings-situasjonen 
på. 

Jeg har prøvd å etterspore hvordan disse to kompensasjonsmekanis
mene har slått ut i Senja len i perioden. Resultatet er vist i 
tabell 9.2. - 9.3. og figurene 9.3. - 9.4. Andelen av skatt
ytere som betaler redusert sats, er fremkommet ved direkte opp
telling i regnskapene. Andelen av skattepliktige personer som er 
fullstendig fritatt for skatt ("nullskatt-ytere") baserer seg kun 
på de tingsvitne-bekreftede listene over fullstendig fritatte som 
finnes i regnskapene. Slike lister finnes kun i enkelte land
skatt-regnskaper (1627, faste 1628, jul 1628, 1631 og 1634) og vi 
kan heller ikke da gå ut fra at er fullstendige. Påvisningen av 
hvem som var tilstede og var "skattepliktig", men som likevel 
ikke betalte skatt, baserer seg altså ikke på noen detaljert, 
individuell gjennomgang av alt relevant materiale. Resultatene 
må derfor også kun tas som en antydning. 

Selv om vi dermed mangler materiale for å veie de to reaksjons-
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måtene redusert yting og fullstendig fritak mot hverandre, 
godtgjør likevel materialet at reduksjon av yting var relativt 
utbredt. I slutten av perioden er hele 40 prosent av alle de som 
betaler skatt, karakterisert som slike "ringere" leilendinger 
eller værmenn. Allerede i første halvdel av 1620-årene ligger 
imidlertid andelen gjennomsnittlig på 16 prosent. Dette 
sammenholdt med det faktum at skattytertallet holdt seg svært 
stabilt inntil 1626, skulle indikere at utslaget av skattyternes 
dårlige betalingsevne i første rekke var reduserte ytelser, ikke 
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Tabell 9.2. "Forarmede" eller "ringere" leilendinger/værmenn, 
som betaler redusert sats i landskatten. 

(Andel i prosent av totalt antall skattytere. 
Gjennomsnitt for 3-års-perioder.) 

1617 - 1619: 
1620 - 1622: 
1623 - 1625: 
1626 - 1628: 
1629 - 1631: 
1632 - 1634: 

7,5% 
16,2% 
15,9% 
22,4% 
22,4% 
41,4% 

Tabell 9.3. Helt fritatte, skattepliktige personer ("null
skattytere"), i prosent av totalt antall skattepliktige. 

(Gjennomsnitt for 3-års-periode). 

1626 - 1628: 
1629 - 1631: 
1632 - 1634: 

9,9% 
10,5% 
13,4% 

fullstendig fritak ved at de falt ut av listene. Mot slutten av 
perioden øker imidlertid både andelen fullstendig fritatte samt 
de som betaler reduserte satser. 

Dette kan tolkes dithen at listene over landskatten gir et 
relativt fullstendig bilde av antall "skattepliktige" som var 
bosatt i regionen i begynnelsen av 1620-årene, før nedgangen i 
antall skattytere setter inn (1626). 

Om nedgangen i antallet skattytere (både i landskatten og 
leidangen), gjenspeiler en reell nedgang i antall skattepliktige 
eller ikke, spiller imidlertid mindre rolle i vår sammenheng, 
ettersom vi har villet betrakte skattytertallet som en generell 
økonomisk indikator. 

Det som står fast, er at begge typer skatter viser klare 
nedgangstendenser fra midten av 1620-tallet, samtidig som vi har 
kunnet påvise en økning av skattepresset knyttet til landskatten 
gjennom 1620-årene, kanskje særskilt fra 1623 - 25. (Tar vi 
"nedrykking" i skatteklasse også som en indikator, viser 
landskatten nedgangssymptomer allerede fra 1620). 

Vi synes altså å få rett i vår antakelse: Det økte skattepresset 
setter inn nettopp i den perioden da en kunne vente tilsvarende 
utslag med bakgrunn i den forverrede situasjonen for varebyttet 
gjennom det dansk-norske systemet. På basis av det empiriske 
materiale som skattelistene representerer, er det følgelig ikke 
mulig å skjelne mellom utslagene av disse to pressfaktorene. 

Dette er langt fra forbausende, all den stund utlikningsmåtene 
for både leidangen og landskatten i Nord-Norge var personlig,og 
ikke knyttet til gården eller jordveien. Om nå skattyternes 
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økonomiske situasjon skulle bli forverret, må en kunne forvente 
at det ga seg noenlunde tilsvarende utslag på den måten vi måler 
det; - hva enten det skyldtes forverrede pris-forhold i bytte
relasjonen fisk - korn, generelle forsyningsvansker eller økt 
skattetrykk, - eller en kombinasjon av de samme faktorene. 

9.3. Svikt i kornproduksjonen. 

Den tredje sentrale pressfaktoren vi må ta med i beregningen, 
når vi betrakter første halvdel av 1600-tallet, er omfanget av 
kornproduksjonen. Ikke minst en del uår som fikk avgjørende 
innflytelse på avlingene i åkerbruket, ser ut til å ha hatt 
konsekvenser for skattytertallene for både ikke-samer og kyst
samer i enkelte regioner. Den relative utviklingen av korn
produksjonen kan for store deler av 1600-tallet studeres gjennom 
oppgavene over kronens andel av korntienden. Oppgavene for de 
nordnorske lenene er blitt behandlet av Karl Fjærvoll, og 
drøftingen her vil følge de aggregerte tall han bringer for 
lenene. Hovedresultatene, som han fremlegger både i form av 
tabeller, hvor mengden korn er omregnet til kilo, og i form av 
kurver for utviklingen 1611-1640, har jeg her tillatt meg å føre 
over til halvlogaritmiske kurver. Dette for både å få bedre frem 
den relative graden av tilvekst og reduksjon i produksjonen, samt 
å lette sammenlikningen med våre tilsvarende kurver for utviklin
gen i antall skattytere i de ulike regioner. 

Av kurvene (figur 9.5. - 9.8.) vil sees at det er stor paral
lellitet i utviklingen av kornproduksjonen i alle de nordnorske 
lenene. 23 Sett i forhold til det aritmetiske gjennomsnittet for 
alle år det er oppgaver for, synes kornproduksjonen for alle 
lenene å ligge over gjennomsnittet i ti-års-perioden 1620-1630. 
Både umiddelbart før og etter dette tiåret er det imidlertid 
drastiske fall i produksjonen, henholdsvis i årene 1615 - 1617 og 
1633 - 1635. Siden korn-produksjonen i alle lenene i stor grad 
svinger i takt, ligger det nær å anta at de i realiteten 
avspeiler variasjoner i de klimatiske betingelsene for åker
bruket. Fjærvoll, som har drøftet opplysningene om sviktende 
kornproduksjon og grønnår og blant annet sammenholdt dem med 
andre indikatorer på klima-variasjoner (årrings-undersøkelser), 
konkluderer med at: 

"Desse jamføringane skulle og syne at den avlingskurva som 
er sett opp for Hålogaland for 1611 - 1640, fortel svært 
mykje om verlaget eller klimaet, og at ho både er ei 
avlingskurve og ei klimakurve." (Fjærvoll, 1961, s. 108) 

23 Bildet stemmer også med den utvikling jeg selv har kunnet 
påvise for Senja len, ved gjennomgang av oppgavene over kronens 
andel av tienden 1611 - 1664. Jfr. Hansen 1979, vedlegg 3, figur 
2. 

342 



Dette understøttes videre av at det ikke synes å være noe samsvar 
mellom disse kurvene over kornproduksjonen og kurver over 
februks-produksjonen, som en kan sette opp på grunnlag av 
tilsvarende oppgaver over kronens andel av ostetienden. 24 

Dette er nettopp hva en kunne forvente, ut fra kjennskapen til 
forskjeller i sårbarhet for februket og åkerbruket. 

Vi må altså regne med svikt i den innenlandske kornproduksjonen 
som en betydelig pressfaktor, som oppnår "ekstreme verdier" i 
løpet av den perioden da vi ønsker å studere utviklingen i 
skattytertallet, både for kystsamer og ikke-samer. Vi blir da 
nødt til å ta opp til drøfting om det er mulig å skjelne 
eventuelle virkninger av denne pressfaktoren fra de nedgangs
fenomenene som vi tidligere har knyttet til forsyningsvansker 
innenfor handelssystemet, eller utslag av økt skattetrykk. 
Vi vil da primært legge til grunn skatteyter-utviklingen for de 
regioner der variasjonene i den hjemlige korndyrkingen må antas å 
ha slått mest direkte ut, dvs. for områdene sønnafor den 
"historiske" korngrensen ved Malangen. 

Vi har ovenfor viet en del plass til den reduksjon av det ikke
samiske skattytertallet som fant sted fra midten av 1620-årene. 
Her skal vi i tillegg kort understreke at nedgangen i Nordre 
Nordland synes å fortsette jevnt, for å nå et bunn-nivå midt i 
1630-årene. I Sør-Troms tar imidlertid kurven for det ikke
samiske skattytertallet en bråere vending nedover i de første 
1630-årene, for så å stige igjen. Begge disse kurvene kan tolkes 
som reaksjoner på en umiddelbar krise som følge av grønnår(ene) i 
den hjemlige kornproduksjonen; - en krise som kommer "på toppen 
av" en allerede begynnende nedgang fra 1620-tallet. Av korn
avlings-kurvene synes det som om grønnårene slår noe tidligere 
til i Senja, enn i de sørligere lenene. 

Fallet i kornproduksjonen p.g.a. grønnårene på 1630-tallet ligger 
kronologisk markert etter det som er sannsynlig virknings-periode 
for de to pressfaktorene vi har diskutert ovenfor. Det er derfor 
rimelig å tro at virkningene av den negative utviklingen for 
denne press-faktoren særlig har slått ut i første halvdel av 
1630-årene, på toppen av den øvrige krisen som var på gang. I de 
kornproduserende regioner hvor den ikke-samiske skattyterkurven 
viser brått fall, eller fortsatt markert fall i samme tidsrom, 
kan det derfor være aktuelt å sette dette i forbindelse med 
svikten i kornproduksjonen. - Mer indirekte må svikten i den 
hjemlige kornproduksjonen også antas å ha slått ut i negativ 
retning for skattyter-utviklingen også i de regioner hvor det 

24 Stensland 1979, bilag 6 a (Utvikling i korn-, oste- og 
fisketiende); Ellingsen 1979:173 (Kronas tiende i Meløy sogn 1611 
- 1640"); egne, upubliserte undersøkelser for Senja len. 
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ikke ble produsert korn, som Nord-Troms og Finnmark; fordi den 
generelle forsyningssituasjonen ble forverret. 

Som tidligere nevnt prøver da også norske kjøpmenn nettopp i 
årene med sviktende innenlandsk kornproduksjon (særskilt 1627 -
1633) å få i stand en ekstraordinær import av korn fra Russ
land.) 

Finnes det dernest noen holdepunkter for hvordan svikten i 
innenlandsk kornproduksjon har slått ut for kystsamenes ved
kommende? - Nå er det tynt med kilder som kan brukes til å belyse 
kystsamenes åkerbruk direkte. (Kun i Salten finnes tiendelister 
fra et par år, som er spesifisert på bruks-nivå, slik at det er 
mulig å identifisere de samiske brukene.) Skattyterkurvene for 
kystsamene viser dessuten et sprikende bilde i det aktuelle 
tidsrom: I Nord-Troms er skattytertallet svært stabilt gjennom 
hele perioden. 25 I sør-Troms er det en mindre og kortvarig 
oppgang midt i 1620-årene, og deretter en avtakende tendens etter 
1630, med brå nedgang etter 1635 og lavmål mot slutten av tiåret. 
Samlet sett viser Nordre Nordland en tilsvarende tendens, med 
nedgang som setter inn ved midten av 1630-årene, men kanskje ikke 
så brått som i sør-Troms. Også her er det lavmål omkring 1640, 
for så å stige igjen. Dette bildet viser seg imidlertid ikke å 
være uniformt, dersom vi bryter ned skattytertallet på de enkelte 
kystsamiske regionene innenfor Nordre Nordland. Da kommer det 
frem at det er kystsame-bygdene i Tysfjord, Nordfold og Efjord 
som oppviser mest parallelle bevegelser i skattytertallet som 
Salten som helhet. Disse områdene har faktisk også vekst gjennom 
1620-tallet. I områdene Herjangen, Skjomen, Sagfjorden og Beiarn 
er det derimot en klart nedadgående tendens allerede fra 1620, 
men til dels med enda sterkere reduksjon midt i 1630-tallet. 
Disse kystsame-regionene ligger altså nærmere mønstret for den 
ikke-samiske skattyter-utviklingen. Når mønstret for Salten som 
helhet blir liggende tett opp til det ikke-samiske, skyldes det 
at de to ulike tendensene for 1620-årene jevner hverandre ut, 
mens den felles nedgangen på 1630-tallet akkumuleres. For øvrig 
står Nordfold sammen med Tysfjord for rundt 50 prosent av 
skattyterne.26 

Indikerer disse forskjellene ulikheter i økonomisk tilpasning, 
som kan bevirke at de aktuelle press-faktorene slår ulikt ut? 
Skyldes mangelen på samvariasjon med det ikke-samiske skattyter
tallet at kystsamene i disse områdene praktiserer en annen 
økonomi, som eventuelt gjør dem mindre sårbare overfor enkelte 
pressfaktorer? - I avsnitt 9.6. vil vi ta opp dette til detaljert 
drøfting for Nordlands vedkommende, i samband med den sammen
fattende vurderingen av samspillet mellom pressfaktorer og 

25 For Finnmarks vedkommende gir kildene ikke anledning til 
å følge utviklingen av det kystsamiske skattytertallet så detaljert. 

26 Stensland 1977/78: Del II, bilag 1. 
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kompensasjons-mekanismer. Her skal vi i første omgang peke på 
noen muligheter og feilkilder generelt. 

Det relativt markante fallet i samisk skattytertall i enkelte 
regioner i 1630-årene, kan forsøksvis settes i samband med 
svikten i kornproduksjonen. Men kan omvendt stabilitet i samisk 
skattytertall på 1620-tallet tyde på mindre avhengighet av det 
som presset den ikke-samiske økonomien på dette tidspunkt: bl.a. 
forsyningssituasjonen? Kan eventuelt stabiliteten i kystsamisk 
skattytertall på 1620-tallet (- og endog veksten i enkelte 
områder, -) også settes i forbindelse med utviklingen innenfor 
åkerbruket? ( Siden kurvene varierer såpass i takt, ville det 
være besnærende også å kunne henføre veksten skattytertallet i 
Sør-Troms fra 1623/24, til oppgangen i kornproduksjonen, målt 
gjennom tienden.) 

En sammenlikning med nordmennenes skattyter-utvikling i samme 
tidsrom synes altså å åpne for den mulighet at den kystsamiske 
stabiliteten skyldtes at de ikke var utsatt for de samme negative 
pressfaktorer som nordmennene, eller var utsatt for dem i mindre 
grad. Etter den drøfting vi har gjennomført av nordmennenes 
skattytertall, åpner det seg dermed to innbyrdes uavhengige 
alternativer, som kan ha virket hver for seg, men som også meget 
vel kan tenkes å ha virket i fellesskap: 

a) Selv om kystsamene var sterkere knyttet til det dansk-norske 
handelsapparatet enn til andre handelspartnere, kan en anta at de 
likevel var mindre integrert i dette systemet, og dermed mindre 
avhengige av korntilførslene gjennom dette systemet, enn 
nordmennene. Næringsmessig sett kan de ha "stått på flere ben". 
Et slikt grunnlag ville føre til at skatteevnen og antallet 
skatteytere viste større samsvar med variasjonene i hjemlig, 
innenlandsk produksjon, f.eks. åkerbruket. 

For kystsamene i Salten er dette standpunktet allerede antydet av 
Stensland, i en undersøkelse som blant annet omfatter den 
kystsamiske bosetningen i Nordfold: 

" ••• fra midten av 1620-årene adskiller utviklinga i sjø
samenes skatteevne seg fra bumennenes ved større samsvar med 
utviklingen i jordbruksproduksjonen." 27 

Stensland vil imidlertid legge vekt på februk og hjemmefiske som 
viktige elementer i kystsamenes næringsliv: 

"Deres (Sjøsamenes) næringsgrunnlag synes som for bumennene 
å ha basis i en to-faktor-økonomi Jordbruk/fiske, og kombi
nasjonen har hos samene trolig hatt sitt tyngdepunkt i 
februk og heimefiske." 28 

27 Stensland, 1979:65. 

28 Ibid., s. 68. 
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Det dreier seg altså her om hjemmefiske for eget forbruk, og ikke 
kommersielt fiske med henblikk på avsetning gjennom det dansk
norske systemet. 

Enkelte forskningsresultater fra regionen straks nordenfor (Nord
Troms) peker også i retning av kvantitative forskjeller på det 
fisket kystsamer og ikke-samer drev i handelsøyemed. Under
søkelser i regi av Helgøy-prosjektet synes å godtgjøre at det 
oppfiskede kvantumet ikke-samene stod for her var om lag fire 
ganger så stort som det kystsamene stod for. 29 

Den stabilitet vi har påvist i det samiske skattytertallet i 
Nord-Troms, kan også støtte opp om et slikt resonnement. 
Forutsetningen er da at den hjemlige produksjonen kystsamene i 
dette området i første rekke baserer seg på, er fiske for eget 
konsum. Dette ville i så fall forklare at skattytertallet er 
uberørt, både av eventuelle forsyningskriser på 1620-tallet, som 
av hjemlige korn-kriser på 1630-tallet. 

b) Men avviket fra bumennenes skattyterutvikling i 1620-årene 
kan også forklares på annen måte: Det kan ha samband med fravær 
av den andre vesentlige pressfaktoren som virket inn på bu
mennenes økonomi i perioden: Skattetrykket. 

Ettersom utlikningsmåten for kystsamenes skatter i enda mindre 
grad var knyttet til "gårder" eller andre besetnings-enheter, enn 
det som var tilfelle for bumennene, vil vi tro at et eventuelt 
økt skattepress også for kystsamene ville slå ut på den måten at 
flere skattytere falt ut av listene, mens de som fortsatt 
betalte, ville rykke nedover i skatteklasse/ ytelse. (I hvert 
fall i Senja len var både i finneleidangen og finneskatten 
fortsatt pålagt individuelt på den mannlige del av befolkningen, 
uten hensyn til hvilken besetningsenhet/lokalitet de var knyttet 
til, eller hvor mange skattytere som fantes på en lokalitet. En 
endring av skattesatsene kunne nok føre til endringer i ressurs
utnyttingen, med blant annet endret vektlegging mellom de ulike 
ressurs-enhetene, men dette ville neppe føre til at det regn
skapsmessig ble registrert flere skattytere.) - Med uendret, 
eller redusert skattetrykk, må vi kunne regne med at det 
kystsamiske skattytertallet ville holde seg stabilt, eller øke. 

I så fall ville resonnementet kunne bli som følger: Den negative 
utviklingen av skattetrykket som pressfaktor slo ut for ikke
samene i løpet av 1620-årene, med reduksjon av antall skattytere 
til følge. Ettersom intet vesentlig press enda var oppstått i 
forhold til den kystsamiske økonomien, kunne det kystsamiske 

29 A. R. Nielssen: Tabeller over oppfisket kvantum pr. 
skattyter: Nordmenn, 1612 - 1646 (Helgøy/Karlsøy og Sandvær). -
Finner, 1615 - 1638 (Ringvassøy - Kvaløy - Ullsfjord - Nord
Malangen.) - Stensil, Helgøy-prosjektet. 
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skattytertallet holde seg stabilt eller endog stige noe. Med 
uårene innenfor åkerbruket og svikten i korn-produksjonen 
opptrådde imidlertid en ny pressfaktor som hadde vesentlige 
innvirkninger på økonomien til begge folke-grupper i de regioner 
hvor slik produksjon var aktuell. Dermed fikk man en betydelig 
reduksjon av skattytertallet i begge grupper. For bumennene 
kommer denne nedgangen på "toppen av" en allerede negativ 
utvikling fra midten av 1620-tallet. 

9.4. Skatte- og avgiftspresset. 

Har vi så muligheter for å studere hvordan skattetrykket utviklet 
seg for kystsamegruppene i løpet av perioden? Og vil dette 
eventuelt kunne gi oss holdepunkter for å vurdere den rollen som 
de to pressfaktorene (henholdsvis skattetrykk og forsynings
vansker forbundet med varebyttet) spilte, når det gjaldt kyst
samisk økonomi i de to sørligste regionene? 

Dersom diskrepansene fra variasjonene i det ikke-samiske 
skattytertallet ikke lar seg forklare ved uforandret eller 
redusert skattetrykk, ligger det nær å anta at kystsamene ikke 
var så påvirket av den andre vesentlige pressfaktoren som var 
virksom overfor nordmennene i 1620-årene: Vanskene forbundet med 
varebyttet og leveransene gjennom det dansk-norske apparatet. 

For å kunne drøfte dette spørsmålet nærmere, må vi gi en nøyere 
analyse av hvilken skattebyrde de kystsamiske skattyterne ble 
utsatt for, i løpet av 1600-tallets par første tiår, - og hvordan 
denne skattebyrden sto i forhold til det bildet vi tidligere har 
trukket opp årene rundt 1600. (Tabell 8.4. - 8.5., kap. 8.) Vi 
vil i denne sammenheng særskilt fokusere på forholdene i 
Finnmark, Sør-Troms og Nordre Nordland. 

Om lag 10 år etter århundreskiftet lanserte det dansk-norske 
riksstyret (Christian IV) flere tiltak for å bringe skatte
leggingen av kystsamene over i former som syntes mere i tråd med 
det som gjaldt den norske befolkningen. Dette må betraktes som 
utslag av de generelle bestrebelser som begge riksstyrer 
utfoldet, for å sikre seg ensidig kontroll med befolkning, 
ressurser og områder på Nordkalotten. (Det vises derfor generelt 
til kapittel 7.) 

I 1609 utsteder Christian IV to bredt anlagte missiver til 
lensherrene over Vardøhus (Claus Gagge) 30 og det øvrige "Nord
landene" (Hartvig Bille). 31 Missivene som var nesten likelydende, 
inneholdt en lang rekke påbud til lensherrene, om å treffe 
tiltak av beredskapsmessig, forvaltningsmessig og fiskal art. Det 

3 o NRR IV, s. 296 - 300. 

31 NRR IV, s. 300 - 301. 
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skulle skaffes oversikt over skjøttebåter og oversikter over 
hvordan den svenske skatt av samene hadde vært innkrevd. 
"Kvenene" - dvs. birkarlene skulle holdes borte fra sin handel 
med samene, og samisk "trolldom" skulle utryddes med dødsstraff. 
Det er disse ordrene som ligger til grunn for de oversikter som 
ble utarbeidet, og som vi fra litteraturen kjenner som "Hartvig 
Billes Erklæring av 1609"32 og "Claus Gagges Relation". 33 

Kongen hadde også brakt i erfaring at kystsamene hverken betalte 
leidang eller tiende, og ga derfor samtidig begge lensherrer 
ordre om at de "strax sætter alle SØfinner udi ••• Len paa 
Leding". Kystsamene skulle dessuten begynne å betale "til Tribut 
en billig ting og desforuden hver tiende Fisk". Dessuten skulle 
det ikke lenger være tillatt å yte de svenske eller russiske 
fogder noe. Disse tiltakene kan klart betraktes som en opp
trapping av de stridsspørsmål som lå til grunn for Kalmarkrigen. 

I Senja len, og i de kystsamiske regionene i nordre Nordland, ser 
tiltakene ut til å ha blitt satt ut i livet umiddelbart. Satsene 
i den nye "finneleidangen" ble gradert på samme måte som ytingene 
i den gamle, etablerte "finneskatten", som ble innkrevd i penger. 
Men ytingene ble i dette området svært små, og langt fra satsene 
i den "norske" leidangen: En samisk skattyter skulle betale 1/2 
pund tørrfisk (= 12 merker) i full ytelse. Satsene kan frem
stilles slik: 

Finneskatt: 

Bedste finndt": Full skatt: 1 dlr. 
Minndre finndt": Halv skatt: 1/2 dlr. 
Ringiste fi.": "Orts"-skatt: 1/4 dlr. 

Finneleidang: 

1/1 leidang: 1/2 pund fisk 
1/2 leidang: 8 mrk. fisk 

6 mrk. fisk 

I Vardøhus len ble imidlertid ikke "finneleidangen" og tienden 
for kystsamene innført før etter Kalmarkrigen, fra og med 
regnskapsåret 1614/15. Bakgrunnen for dette var en særskilt ordre 
i missiv til Claus Gagge av 10.06.1614. 34 I følge dette missivet 
skulle kystsamene fortsatt "udgive den Danske sedvanlige Skat, 
som er 6 mark aarligen, og siden i Stedet for den Svenske og 
Rydske Skat sætter dem aarligen paa vis Leding, og at de give 
retf erdeligen Tiende lige med Nordmænd og andre vare Under
saatter •.• " - Innføringen av "finneleidangen" og tienden blir 
altså fremstilt som en erstatning for; - en avløsning av den 
tidligere svenske og russiske beskatning, og begrunnelsen er 
nettopp at den hele og udelte skatteleggingsretten er tilfalt 
Danmark-Norge etter "forleden Fredsforedrag", dvs. Knærød-freden 
etter Kalmarkrigen. 

32 RA, RK - Danske kanselli, Norske innlegg 1574 - 1615. 

33 Ibid. 

34 NRR IV, s. 529f. 
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Både i den tradisjonelle "finneskatten" og i "finneleidangen" kom 
imidlertid satsene til å ligge langt høyere her i Finnmark enn i 
"Nordlandene". - Med unntak av Varanger35 lå fullskatte-ytingen i 
den tradisjonelle pengeskatten først på 1600-tallet på 1 1/4 
daler (5 mark), mens halvskatte-ytelsen var på 0,63 daler (2,5 
mark). Nå ble fullskatteytingen fastsatt til 1,5 daler (= 6 
mark), mot 1 daler i Nordlandene. For det andre ble normal, full 
ytelse i den nye "finneleidangen" stipulert til 1 våg, mens den 
kun var 1/6 av dette (= 1/2 pund) i de øvrige områder. Satsene 
ble altså slik: 

Finneskatt: 

Full skatt: 1,5 dlr. 
Halv skatt: 0,75 dlr. 

Finneleidang: 

1/1 leidang: 1 våg fisk 
1/2 leidang: 1/2 våg fisk 

I Finnmark synes disse satsene å ha stått ved lag, frem til 
midten av 1600-tallet. I alle fall følges satsene i "finne
leidangen" fortsatt i 1643/44, i flg. et regnskap som er bevart 
fra dette året. 36 Etter 1607/08 er det ikke bevart noe regnskap 
over innkrevd pengeskatt, men dette synes å henge sammen med de 
vilkårene som gjaldt ved bortforleningen av Vardøhus len. Både 
ved forleningen til Claus Gagge i 160837 , og til Hans Kønning i 
161938 ble den såkalte "visse innkomst" satt bort for en avgift 
på 300 daler, mens lensinnehaveren var forpliktet til å levere 
regnskap for den "uvisse innkomst". Den gamle, etablerte 
pengeskatten av samene har visstnok inngått blant de såkalt visse 
inntektene, på linje med leidangen av de norske; mens den nylig 
innførte "finneleidangen" og "landskatten" av de norske, som ble 
betalt med penger, var del av de "uvisse" inntektene, som det ble 
avlagt regnskap for. Vi bør derfor gå ut fra at den gamle 
"finneskatten" i daler fortsatte å bli innkrevd gjennom hele 
første halvdel av 1600-tallet, selv om det ikke finnes bevarte 
regnskaper over den i lensregnskapene. 

En samlet vurdering av hvilken reell skattebyrde kystsamene i 
Finnmark ble utsatt for etter 1614, forutsetter derfor at man tar 
i betraktning både den gamle "finneskatten" som ble betalt i 
penger, den nye "finneleidangen", samt den nye formen for tiend
betaling. Beløpene i pengeskatten bør regnes om til tørrfisk 
etter kurante priser, slik at en får et samlet uttrykk omregnet i 
tørrfisk. Dette kan så sammenliknes med det uttrykket vi 

35 Fra 1566/67 og fram på 1600-tallet var som kjent den 
full-skattytelsen i Varanger på 120 talte fisk, dvs. = 3 våger. 

36 RA; RK, Lensrekneskap, Vardøhus len, pk. 5.7. 

37 NRR IV, s. 280f. 

38 NRR V, s. 12ff. 
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tidligere har etablert for skattebyrden ca. 1600 - til alle tre 
"nasjonalstater": (jfr. side 284, kapittel 8.) 

Tabell 9.4. Samlet påbudt skatte- og avgiftsbyrde for kystsamene 
i Nord-Troms og Finnmark, far og etter 1614. 

Varanger 
Tana 
Laksefjord 
Porsanger 
f(val sund 
Lerresfjord
Rognsund 
Øksfjord 
Nuvsf jord
Bergsfjord 
Kvænangen 
Oksf jord
Uhy 
Lyngen 
Ulsf jord
f(aldf jord 
Malangen CN> 

Finneskatt, Finnelei dang Ti ende**S :::.~UM:..:..----=S=UM:..:. 
omr. til etter ca.1600: 
våger etter 1614: 
1 våg=0.80dlr.* 

1.88 
1.88 
1.88 
1.88 
1.88 

1.88 
1.88 

1.88 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 

1.Ø0 

3.74 6.62 
1.34 4.22 
2.14 5.02 
0.87 3.75 

2.11-2.49 4.99-5.37 

2.17-2.34 5.05-5.22 

0. 67*** 

6.69 
5.82 
5.(:17 
4.82 
6.72 " 

6.72 
5.49 

6.72 
5.59 

6.30 
5.34 

4.28 
3.85 

* Prisforhold etter gjennomsnitt av omsetningsspriser i Bergen 
for årene 1615-1619, i følge Nedkvitne 1988:603. 

** Gjennomsnitt uttrykt ved summen av tiende for årene 1614/15 -
1618/19, delt på summen av skattytertall for samme tidsrom, i 
følge Vardøhus lensregnskap pk.3, RA, RK Lensrekneskap. 

*** Etter Helgøy-prosjektet; A. R. Nielssen: Tabeller over 
oppfisket kvantum pr. skattyter: Nordmenn, 1612 - 1646 (Helgøy/
Karlsøy og Sandvær). - Finner, 1615 - 1638 (Ringvassøy - Kvaløy -
Ullsfjord - Nord-Malangen.) - Stensil, Helgøy-prosjektet. 
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Målt på denne formelle måten, og omregnet til våger tørrfisk som 
måtte produseres for å betale skatten, kan overgangen til "ren" 
dansk-norsk skattelegging se ut til å ha medført en viss 
reduksjon i skattebyrde for kystsamene. Nå kan det imidlertid 
settes inn en grunnleggende kritikk mot de summene som angivelig 
skal illustrere den samlede skattebyrden til alle tre "nasjonal
stater" ca. 1600. Det er all grunn til å spørre om ikke disse 
summene gir inntrykk av et for høyt nivå tidligere, siden en må 
kunne gå ut fra at den samlede oppkrevingen fra alle tre 
nasjonal-stater var atskillig mindre effektiv enn det dette 
"ideal-bilde" gir inntrykk av. Om disse summene reelt sett er for 
høye, vil vi altså få å gjøre med en reell skatteskjerpelse ved 
overgangen til den rene "dansk-norsk" beskatning, hvor oppe
børslen ble samlet på en hånd. 

Formelt betraktet, - basert på tallene i tabell 9.4. - skal både 
Tana og Porsanger, - samt strekningen fra Kvalsund, rundt 
Lerresfjord og fjordbunnen, til Rognsund i Altafjorden, - ha 
opplevd en reduksjon i individuell skattebyrde på l våg eller 
mer. Dette innebærer en reell skattereduksjon på fra 20 til 27,5 
prosent. I Varanger og Laksefjord holder imidlertid den formelt 
beregnede skattebyrden seg forbausende konstant. Det finnes 
imidlertid faktiske indikasjoner på at dette som fortoner seg som 
et relativt konstant forhold, når en legger den formelle 
addisjonen til grunn, i virkeligheten innebar en skatte
skjerpelse: Kystsamene klaget i årene umiddelbart etter skatte
omleggingen over at det ble drevet inn tiende etter de nye 
prinsipper, og kongen presiserte i et missiv til Claus Gagge at 
tiend-innkrevingen blant samene skulle skje på linje med det som 
var vanlig blant nordmennene; dvs. en gradert innkreving etter 
antall: "af det ene 100 Tal Fisk 8 Tal og af det andet 100 Tal 9 
Tal Fisk". 39 - Dette synes å peke i retning av at vi faktisk har 
hatt å gjøre med en reell skatteskjerpelse i de områder hvor 
skattebyrden formelt så lik ut, mens vi har hatt med en relativ 
stillstand i de områder, hvor den formelle skattebyrden gikk ned. 

Det er mulig at de ulike regionale variasjonene i skattebyrde som 
omlegningen førte til, kan være med å forklare ulikheter de 
enkelte fjordene i mellom, når det gjelder skattyterutviklingen 
gjennom første halvdel av 1600-tallet. (Utviklingen i Varanger i 
forhold til Porsanger f.eks. - se nedenfor side 380ff.) 

- Dersom vi vender oss til Sør-Troms, forekom det heller ikke her 
noen endringer i finneskatten i løpet av perioden. Men som nevnt 
synes det å ha foregått en oppskriving av satsene i finne
leidangen fra og med regnskapsåret 1624/25. 40 Utslagene av denne 
oppskrivingen måtte likevel være minimale: 

39 NRR IV, s. 629f. 

40 Hansen 1979:4 - 5. 
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Oppskrivingen av satsene i finneleidangen innebar at den fulle 
ytelsen ble økt fra 1/2 til 1 pund fisk (dvs. fra 1/6 til 1/3 
våg). For å betale full ytelse i finneskatten, som var 1 daler, 
måtte derimot en kystsame betale minst 1,6 våger fisk, etter 
pris-forhold oppgitt i lensregnskapene for Senja. 41 Sannsynligvis 
måtte den kystsamiske skatteyteren ut med mer, ettersom dette er 
regnet etter priser som gjaldt ved omsetning i Bergen, og man 
fikk mindre for fisken i produksjonsdistriktene. 42 Satsene i 
finneskatten ble altså stående fast, nominelt, selv om for
verringen av prisforholdet fisk - penger spiller inn her. 

For Nordre Nordland har Rolf Stensland i et utrykt arbeid levert 
materiale som kan belyse forskjellene de ulike "fjordene" i 
mellom. 43 I motsetning til sør-Troms forekom det her reelle 
lettelser i skattebyrden for enkelte av de kystsamiske boset
ningsområdene. Denne reduksjonen satte inn fra og med regnskaps
året 1624/25 (for Sagfjorden: 1625/26.) Både i Salten og Senja 
len hadde de dansk-norske myndighetene etter Kalmarkrigen 
fortsatt krevd inn dobbelt yting av kystsamene i finneskatt, i 
det de hevdet at halvparten utgjorde den gamle "svenske" skatten, 
som nå var tilfalt danskekongen etter krigen. Ytingene ble i 
stor utstrekning regnskapsført separat, i henholdsvis under 
rubrikkene "Dansk sjøfinneskatt" og "Svensk sjøfinneskatt". I 
Senja len fortsatte denne dobbeltbeskatningen gjennom hele 
perioden. Regnskapsføringen fikk ganske raskt stereotype trekk, 
og inneholder f.eks. for flere år to fullstendig like lister, 
begge med tittelen "dansk" sjøfinneskatt. Bevisstheten om 
opphavet var tydeligvis ikke tilstede på alle nivåer innenfor det 
dansk-norske embedsverket. I Salten gjaldt dobbelt-beskatningen 
fra først av områdene til og med Tysfjord, nettopp områdene hvor 
svenskene fra gammelt av hadde gjort gjeldende sine pretensjoner. 
Fra regnskapsåret 1624/25 ble imidlertid fjordene Herjangen, 
Skjomen, Efjord og Tysfjord fritatt for denne ytelsen. Sagfjorden 
står fortsatt med dobbelt yting enda ett år, men så forsvinner 
også dobbeltbeskatningen her. 44 Ordre til fritaket av samene i 
de fire første fjordene kom i et missiv av 26. august 1624. 45 

Når kun disse fire fjordene ble nevnt i kongebrevet, og ordren 
også ble fulgt så bokstavelig opp i første omgang, synes det å ha 
sammenheng med at det bare var representanter for disse fire 
fjordene som hadde medvirket til en klage i 1622. Her klaget 

41 Egne beregninger etter oppgaver i lensregnskapene; RA, 
RK, Lensrekneskap, Nordlandenes len, pk. 2 - 29. 

42 Holmsen 1976:20-21; Lindbekk 1975:386. 

43 Stensland 1977/78. 

44 Ibid., Del I, s. 4, Del Il, s. 36. 

45 NRR V, s. 428 - 429. 

356 



samene nettopp over fordoblingen av den skatten de hadde betalt 
fra gammelt av. 4 6 

Spørsmålet blir nå om det kan etterspores noen konsekvenser av 
disse endringene for antallet skattytere. - Dette ser ikke ut 
til å være tilfelle i Sør-Troms. Det forekommer her ingen 
skattereduksjon som eventuelt skal kunne forklare den veksten som 
finner sted i skattytertallet i begynnelsen av 1620-årene. Og 
oppskrivingen av satsene i finneleidangen kommer etter dette 
tidspunkt, uten at det kan påvises noen særskilt effekt. 

Heller ikke i Nordland ser det ut til at vekst i skattytertallet 
systematisk kan settes i samband med reduksjon og fritak i 
skatten. Hvis vi går inn på de enkelte fjord-områdene, finnes 
det ikke noe systematisk samsvar mellom fritaket for den 
"svenske" skatten og en økning i skattytertallet. Det forholder 
seg slik (jfr. figur 8.1. - 8.4. i kapittel 8): 

Herjangen og Skjomen, som har hatt dobbelt beskatning, og som 
opplever fritak i 1624/25, har stikk i strid med det en skulle 
forvente en nedgang i antall skattytere både før og etter dette 
tidspunktet. I hovedtrekk gjelder det samme Sagfjorden som 
oppnår fritak 1625/26. 

Nordfold (og Sørfold) som ikke har vært berørt av dobbelt 
beskatning tidligere, og som derfor ikke opplever noe fritak, har 
vekst i antall skatteytere disse årene, - uten at det altså kan 
tilskrives noe redusert skattetrykk. 

Utviklingen i Beiarn sier egentlig ikke noe fra eller til, 
ettersom kystsamene i området ikke har opplevd noen skatte
reduksjon, og samtidig har nedgang i skattytertallet. 

Bare Tysfjord og Efjord oppfører seg slik man skulle forvente, 
dersom skattelettelsen skulle medføre at flere personer ble tatt 
i registrene. Begge disse fjordene opplever fritak for den 
svenske skatten, og skattytertallet viser samtidig vekst. 

Nå kunne en kanskje vente at det også fantes andre reaksjonsmåter 
på det faktum at den samlede skattebyrden var lettet. Kanskje 
kunne skatteoppkreverne prøve å ta sitt monn igjen ved at 
skattyterne ble skattlagt i høyere skatteklasser enn tidligere i 
den gjenværende skatten, slik at den samlede effekten faktisk ble 
den samme. Stensland har i det nevnte utrykte arbeidet levert 
statistisk materiale til besvarelse av slike spørsmål. 47 Det 
viser seg her at det kun er Tysfjord som kan oppvise noen slik 
relativ Økning av den høyeste skatteklassen. For de øvrige 
fjordene synes andelen innenfor de respektive skatteklasser å 

46 Fladby 1977:261. 

47 Stensland 1977/78, Del II, bilag 2 - 5. 
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holde seg forholdsvis konstant. Riktignok kan materialet for 
Tysfjord og Efjord synes å understøtte tesen om en sammenheng 
mellom reduksjon i skattepresset og økning i skattytertallet. 
Men sør-Troms, Nordfold og Sørfold demonstrerer tydelig at dette 
i det minste ikke kan være hele forklaringen. Selv om skatte
trykket nok i noen tilfeller kan regnes å være en medvirkende 
pressfaktor, faller søkelyset tilbake på den alternative 
muligheten vi stilte opp ovenfor: At kystsamene i 1620-årene 
opplevde mindre grad av press mot sin økonomiske tilpasning enn 
bumennene; fordi de i mindre grad var integrert i det dansk
norske handelssystemet, og derfor i mindre grad fikk føle 
virkningene av de påkjenningene som gjorde seg gjeldende der. 

Den kontroll for virkningene av skattetrykket som pressfaktor, 
som vi har gjennomført her, synes derfor ikke å rokke ved 
resultatene fra Stenslands og Helgøy-prosjektets undersøkelser. 
I sum peker dette i retning av at hjemlig produksjon, og herunder 
åkerbruket, i det store og hele har representert en viktigere 
pressfaktor overfor den kystsamiske økonomien i Nordland og sør
Troms, enn betingelsene for vareleveranser gjennom det dansk
norske systemet. Likevel kan en ikke se bort fra at dette siste 
har vært medvirkende for utviklingen innenfor enkelte områder, 
der en opplever en reduksjon av skattytertallet i 1620-årene, 
samtidig med bumennene. (Herjangen, Skjomen, Sagfjorden og 
Beiarn). 

9.5. Ikke-samisk bosetningsekspansjon. 

Den fjerde pressfaktoren som må tas i betraktning også for denne 
perioden, er ikke-samisk besetnings-ekspansjon. Hovedtrekkene i 
utviklingen på dette punkt er presentert i avsnitt 8.3.2. 
ovenfor, i samband med drøftingen av perioden 1550-1600 i 
kapittel 8. Her skal jeg særskilt vurdere den besetnings-ekspan
sjonen som fant sted på 1600-tallet, og hvilke konsekvenser den 
kan ha hatt. 

I første halvdel av århundret ser den ikke-samiske bosetnings
ekspansjon særlig ut til å omfattet områder i Altafjord og 
Porsanger. Denne etableringen skjer som ledd i den andre 
ekspansjons- og omlokaliserings-bølgen som A. R. Nielssen har 
påvist (1605 - 1625). I Altafjorden førte dette til en regelrett 
fortregning av den samiske bosetningen. Riktignok er en del av 
de norske bostedene som etableres i dette tiåret midlertidige, 
som må oppgis igjen. (Jfr. kartene i kapittel 8, figur 8.13. -
8.16.) Tyngden av den norske etableringen innover i fjorden synes 
å ha kommet i slutten av 1600-tallets andre tiår. Ekspansjonen 
skjedde dels på vestsiden av fjorden (Langenes/Laggunjarga, 
Kråkenes/Vuoranjarga og Talvik/Dalbmeluokta), men også på Arøya 
(Ladnesuolo) og i Leirbotn (Rairo) på østsiden, ved siden av 
Rognsund (Coalbmi). Den videre utvikling av den ikke-samiske 
bosetningen i fjorden frem til midten av århundret, er summert i 
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tabell 8.10. (s. 307), som er basert på gjennomgang av lens
regnskapene 1605/06 - 1643/44, skattematrikkelen av 1647, samt 
særskilte samiske skattelister fra begynnelsen av århundret. 

Også i Porsanger later det til å funnet sted en norsk ekspansjon 
i ytre deler av fjorden. Rastkeila, Repvåg og Sinkelvik ble tatt 
opp som mer permanente boplasser, mens det var mer kortvarige 
norske bosetningsforsøk på Svartvik, Øvervik, Kjæs og Hårvik. 
(Nielssen 1986:83.) Denne ekspansjonen synes imidlertid ikke å ha 
ført til samme grad av fortrengning som i Altafjorden. 

Likevel må denne ikke-samiske bosetningsekspansjonen innover i 
fjordene ha innebåret en skjerpet konkurranse om utnyttingen av 
ressurs-enheter som kyst-samene tradisjonelt hadde hatt hånd om, 
og må dermed ha utgjort et press mot deres tilpasningsform. Et 
vesentlig incitament bak nordmennenes ekspansjon innover i 
fjordene, må ha vært tilgang til ressurser som var minimums
faktorer innenfor februket;- beite og andre fOrressurser. Og fe
bruket hadde de som næring felles med kystsamene. Det er således 
liten grunn til å anta at en i denne fasen kunne tillempe livs
former side om side, med komplementær ressurs-utnytting. 

I Varanger synes den ikke-samiske bosetningsbevegelsen å ha 
kommet vesentlig senere. Med unntak av to nye norske bosteder 
frem til 1640-årene, kom den norske ekspansjonen i området vest 
for Vadsø fremfor alt mot slutten av århundret. I følge Niemi 
(1983:242) var det i 1650-årene norsk bosetning bare i de gamle 
værene Vadsø og Ekkerøy, ved siden av Sandskjær og Andersby, som 
altså var kommet til i 1640-årene. Et forsøk på norsk bosetning i 
Vestre Jakobselv i 1627 var blitt oppgitt. Likeledes var norsk 
bosetning på Lille Ekkerøy og Skallnes oppgitt. Frem til 1690-
årene kommer det imidlertid en ny ekspansjon: Skallnes får igjen 
norsk bosetning, og været Kiby østenfor Vadsø får norsk boset
ning; - likeledes Bugøy(nes) tvers over fjorden. Og innenfor 
(vestenfor) Vadsø kommer værene Finnes og Kariel til, med norsk 
bosetning. 48 - I hovedtrekk synes dette å stemme med det bildet 
A.R. Nielssen trekker opp, av tidsrommet 1686 - 94, som den store 
ekspansjons-perioden for norsk bosetning i Øst-Finnmark. -
Samtidig får eksempelvis Laksefjord fem nye norske bosteder, 
hvorav ett ganske langt inne i fjorden. 49 - I sum må dette ha 
innebåret et formidabelt press mot, og en innskrenking av de 
tradisjonelle samiske ressurs-områdene, og dermed et betydelig 
press mot de tradisjonelle, etablerte samiske subsistensmåtene i 
Øst-Finnmark. 

I Nord-Troms tyder lokale undersøkelser på at norsk bosetninga-

48 Niemi 1983:242; jfr. dessuten Kolsrud 1961:62; samt 
Sakttematrikkelen av 1647 (1647-48) og Knags matrikkel, Nord
norske Samlinger I, s. 16-17, 34-35. 

49 Nielssen 1986b:88. 
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ekspansjon på tidligere samiske bosetninga-områder ikke var noe 
typisk trekk akkurat for perioden 1620 - 1640, men heller hørte 
hjemme i periodene før og etter. Dvs. slutten av 1500-tallet og 
2. halvpart av 1600-tallet. 50 I Nordre Nordland og Sør-Troms er 
den norske bosetningen allerede ved begynnelsen av perioden så 
sterkt utbredt, at det er spørsmål om det har foregått nevne
verdige bevegelser på denne måten, som har utgjort noe press på 
kystsamenes tilpasningsform. 

9.6. Politisk-militære tiltak fra nasjonalstatene. 

Den skjerpede kamp som nasjonalstatene innledet omkring 1600, for 
å vinne suverenitet over landområder, befolkning og produksjons
overskudd på Nordkalotten, ga seg også utslag i form av konkrete 
militær-politisk foretak, som hadde til hensikt å støtte opp om 
den almenne politikken. I kapittel 7 har vi i detalj gått inn på 
den politikken riksstyrene førte med hensyn til regulering av 
handelen i nordområdene, markedsordningene mv. Vi har også nevnt 
byggingen av kirker, og opprettingen av et sett kirkelige og 
forvaltningsmessige sentra i Sameland. - Her skal vi kortfattet 
komme inn på de viktigste tiltakene og forsøkene av mer militær 
karakter som ble søkt satt ut i livet. Det er grunn til å tro at 
slike militære tiltak, med bl.a. oppføring av befestningsverk i 
enkelte områder, førte til et betydelig press på den samiske 
befolkningen, som i første rekke var interessant som beskatnings
obj ekt, og grunnlag for videre territorielle krav fra nasjonal
statenes side. Det er derfor av betydning for oss å kunne foreta 
en omtrent regional (geografisk) og kronologisk avgrensning av 
hvor dette presset har slått sterkest ut. 

De militære tiltakene som det er aktuelt å komme inn på, hang 
sammen med, eller ble i hovedsak utløst av tiltak fra svensk 
side. Dette må sees i sammenheng med den mer aktive politikken 
overfor nordområdene som Karl 9. slo inn på generelt, og spesielt 
med forsøkene på å tillempe hans gigantiske "provianterings
plan", slik den var blitt skissert i brev fra 1605. Denne 
forutsatte bl.a. at ombudsmenn for den svenske kronen fikk 
opprettet "bruhoder" i en del fjordområder langs Atlanter- og 
Ishavskysten. I første rekke sto Tysfjord, Lyngen(Skibotn), Alta 
og Varanger i fokus for den svenske oppmerksomhet. - Denne 
politikken for "nordområdene" søkte Karl 9. å sette ut i livet 
bl.a. gjennom en rekke "Lappmarka-kommisjoner", som skulle 
undersøke skattlegginga-forhold og forhold knyttet til særskilt 
innkomst-bringende former for ressurs-utnytting (i første rekke 
laksefisket), samt hevde de interesser som den svenske kronen 
anså seg å ha i området, fra gammelt av. I oktober 1606 ble det 
nedsatt en slik kommisjon bestående av Karl Krtlplin, Jtlren 

50 Hauglid & Minde 1980: særskilt s. 477 - 486; Bjørklund 
1982:247 - 256, jfr. s. 409 - 410. 
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Hansson, Anders Erichsson, samt Baltzar B~ck - som forøvrig året 
etter ble utnevnt til svensk stattholder "utt5fwer Westhersi5-
finnerne och hele Lapmarckerne". (Jfr. Niemi 1983:200.) Både 
kommisjonens virksomhet og andre initiativ som den nye statt
holderen satte ut i livet på kongens bud medførte skjerpet 
markering av de svenske krav i alle de nevnte sentrale områdene. 
- Samtidig kan tiltakene betraktes som taktiske forberedelser for 
det oppgjøret om høyhetsretten til de samiske områdene, som 
nasjonalstatene måtte regne med, og som fikk sin løsning gjennom 
Kalmarkrigen. 

Altafjorden: 
Et av de fremste svenske tiltakene i Alta, var etablering av en 
skanse ved Altaelva. (Opplysningene i det følgende er i hovedsak 
hentet fra Nielssen 1984b.) Byggingen startet i desember 1609, 
men ble stoppet av den norske fogden i Vest-Finnmark sommeren 
1610. Samtidig ble det ødelagt lakseboder og fiskeanlegg som 
svenskene hadde oppført, i samsvar med Karl 9.s instruks av 8. 
sept. 1607. 51 Like etter (17. august 1610) ga Christian IV 
gjennom missiv til lensherren Claus Gagge ordre om å oppføre en 
festning i Altafjorden. 52 "Kongshus" på Arøya stod ferdig ett år 
seinere, i august 1611. Dette resulterte at de kystsamene som 
hadde gjort bruk av øya, måtte fortrekke. Symptomatisk nok finner 
vi i følge tabell 9.5 kystsamisk bosetning på Ladnesuolo/Arøya 
siste gang nettopp i regnskapsåret 1611/12, og da med 7 hoved
personer. I følge Nielssen (1984) befant det seg i 1611 flere 
tømmermenn, mesteparten ikke-samer, på øya. Disse synes å ha 
oppholdt seg på øya til 1613, året for fredsslutningen i Knæred, 
hvorpå festningen ble nedlagt. - Den ulike militære aktiviteten 
synes altså å ha vært størst i tidsrommet 1609 - 1613, dog uten 
at selve fordrivingen akkurat fra Ladnesuolo/Arøya skjedde før i 
1611. 

Tysfjord: 
I Tysfjord lyktes det ombudsmenn for den svenske kongen å få 
innkrevd skatt av kystsamene i 1604. 53 Det var første gang siden 
1560-årene. I 1584 var svenske skatteoppkrevere blitt jagd vekk, 
av samene og norske myndigheter i fellesskap. 54 Tysfjord var 

51 " ••• de skole lathe byggie och forf~rdige Laxefischier och 
opsettie Laxekaar." - Handlingar r5rande Skandinaviens Historia, 
39. Delen, Stockholm 1858, side 260. 

52 NRR IV, s. 390-391. 

53 Opplysningene i den følgende fremstilling i det vesentlige 
hentet fra Alf Ragnar Nielssen: "Tysfjord mellom to stoler", 
manus til kapittel av distriktshistorie for Lødingen, Tjeldsund 
og Tysfjord; fremlagt på forskerseminar ved Historieseksjonen, 
Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø. 

54 Alf Ragnar Nielssen, op36tit., side 13, 16. 



imidlertid også i fokus når det gjaldt kirkebygging, fra begge 
nasjonalstaters side. I kongebrev av 9. februar 1601 hadde 
Christian IV gitt tillatelse til bygging av kirke i Tysfjord, fra 
dansk-norsk side. 55 På sin side hadde Karl 9. innlemmet Tysfjord 
blant de områder hvor han ga ordre om kirkebygging i sine 
omfattende instrukser for lappmarkene av oktober 1606. Dette 
fikk imidlertid Christian IV allerede i desember 1606 til å 
utferdige et missiv til lensherren Hartvig Bille: Dersom 
svenskene "turde lade forlyste, nogen Kirke udi Titisfjord at 
lade opsætte, eller og naget andet saadant at foretage, som dette 
Kongerige og os kunde komme til Præjudice og Forklenering, at du 
den strax igjen lader nedbryde og afskaffe ••• "56 Imidlertid er 
det tvilsomt om byggearbeidene kom i gang. 57 - I 1607 kom 
imidlertid de svenske oppkreverne mannsterke til Tysfjord, 
antakelig under ledelse av selve stattholderen, Baltzar B~ck. 
Oppkreverne foretok en regelrett plyndring, og var innom i alt 96 
hus, hvor de tok med seg gjenstander av verdi. Bla. tok de også 
pant i "finnelensmannens" (Gulle Joensson/Gullich Joennstlnn) 
eiendeler, "ftlr att han rymde och giorde finnerne ytterligere 
motstraviga". 58 - I et kongebrev av 1. mai 1611 - etter Kalmar
krigens utbrudd - hører vi at svenskene foregående vinter har 
dratt 80 mann sterke gjennom Nordlandenes len, og krevd inn 
dobbelt skatt av samene. Lensherren Hartvig Bille refses for å 
ikke å ha ytt sterkere motstand. Imidlertid vites det ikke om 
Tysfjord ble rammet i denne sammenheng. - Seinere hører vi ikke 
flere forsøk på innkreve skatt fra svensk side. Som kjent ble den 
svenske retten til beskatning av samene i kystområdet fraskrevet 
i Knæred-freden av 1613. Perioden med særskilt hard - og til dels 
militær aktivitet i Tysfjord ser altså ut til å være avgrenset 
til tidsrommet 1607 - 1611. 

Varanger: 
Noen år på 1550-tallet holdt svenske myndigheter i gang en egen 
fiske-stasjon i Varanger, hvor det med leid arbeidskraft ble 
drevet fiske for den svenske kronens regning. Etter at denne 
virksomheten var nedlagt, kjenner en ikke til mer markerte forsøk 
på å hevde svenske stats-interesser i området, før i 1607, som 

55 NRR III, s. 616-617. 

56 NRR IV, s. 171. 

57 A. R. Nielssen, op. cit., s. 15. 

58 Alf Ragnar Nielssen, op. cit., s. 17; Handlingar rtlrande 
Skandinaviens Historia, 39. Delen, Stockholm 1858, side 236; jfr. 
"Enn Kort Fortegnelse paa huis (Gods) De Suennsche tog (fra) 
Gullich Joenstlnn, som er en Find i Thysfiord," - RA, Danske 
kanselli, Skapsaker, Skap 15, pk. 125A, nr. 58, lit. FFF. 
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ledd i Karl 9.s aktive lappmarks-politikk. 59 - Våren 1607 ankom 
lappmarks-kommisjonen under ledelse av Baltzar Back til Varanger. 
Et norsk tingsvitne beretter i denne forbindelse om svensk 
røving, fordi nordmennene skal ha satt seg til motverge mot 
svenske skattekrav. Karl 9. klager på sin side senhøstes samme år 
over at slottsskriveren på Vardøhus skal ha jagd bort fiskerne. I 
den nye instruksen til Baltzar Back av 8. september 1607, gir han 
videre ordre om bygging av befestningsverk på Vadsøya, som skal 
kunne huse en svensk garnison på 100 mann: 

" ••. Så skall han på Wasstlen lathe byggie någre hwss, der han 
kann boo uthi och lathe der kaste enn wald omkringh, så att 
han kan ware till an Etthundrede man starck der inne, och 
den rattigheett som wij och Swerigis Crono på Wassøen och 
uthi ftlr:te Sitlfinne och Fiallapmarcker, både på folck, land 
och watnaf ålder hafwe hafft, den skall han på wåre och 
Swerigis Rijkis wagner ftlrsware •.. 1160 

Samtidig fikk Baltzar Back ordre om å ha oppsyn med laksefisket i 
Tana og Alta, og kreve rettighet av det. 

I samsvar med instruksen ble Vadsøya inntatt i februar 1608, av 
lappmarksstattholderen selv, i ledelsen for 20 mann. Det ble 
innsatt en fogd, som skulle ha hele Finnmark som virkefelt; og 
dessuten fulgte det med en prest, som skulle betjene samene. 
Endelig var det en del bygningsfolk, som skulle sette opp 
fiskeboder i Alta og Tana, samt lede befestningsarbeider i Alta. 
- Dette førte imidlertid til lokal motstand, også blant samene. 
Svenskene ser ut til å ha måttet fortrekke høsten 1608. Etter den 
tid ble det dårligere med den svenske skatte-inngang fra 
Varanger. 

Disse militære tiltakene, og sammenstøtene/rivningene mellom 
nasjonalstatetenes representanter later til å ha hatt konse
kvenser ikke bare for det samiske skattytertallet, slik det kan 
synes å fremgå av de grafiske fremstillingene i figur 8.8 - 8.9. 
Også tallet på norske skattytere synes å ha blitt influert. Det 
markerte fallet i det ikke-samiske skattytertallet i Varanger fra 
1602 til 1606, vil Niemi (1983:204) sette i forbindelse med de 
svenske tiltakene og konflikten de gav opphav til. For den ikke
samiske befolkningen kom skattytertallet opp på gammelt nivå 
igjen fra regnskapsåret 1612/13, dvs. ved slutten av Kalmar
krigen. 

Også fra Lyngen hører vi samtidig om svenske forsøk på etablering 
av "boder och Huuss" til bruk i handels- og oppebørsels-

59 Opplysningene i det følgende i hovedtrekk hentet fra Niemi 
1983. 

60 Handlingar rtlrande Skandinaviens Historia, 39. Delen, 
Stockholm 1858, s. 258-259. 
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virksomhet, - gjennom svenske klager over den norske fogdens 
framferd: 

"Till thet ftlrste hafwer han 1608 wdhi Lingen Nederriffuedh 
alle Birckarlarnes bodar och Huuss som der i månge Fougdter 
tijdh ftlr hannom obehindrat ståt hafwer, och utkastat på 
Marcken wnder yppen Himmel ftlr Hundh och raen, wår Nådigeste 
Konnungh och Herres Fiske skatt, som Befalningsmannen Erich 
Johanssen till Suerigies Crones behof wpburit hafwer der 
tlfwer htlgeligen besul:i.rer sig wahra Kommedh till Kårtta." 61 

Det presset som disse tiltakene og mot-tiltakene representerte, 
synes altså å ha vært sterkest i årene umiddelbart før utbruddet 
av Kalmarkrigen, og et stykke inn i krigen, - undertiden helt 
frem til avslutningen. I Varanger synes presset allerede å ha 
vært merkbart fra 1606, og ha vart fram til 1612/13. I Tysfjord 
synes det å ha dekket om lag samme tidsrom (1607 - 1611), mens 
presset i Alta synes å ha satt inn noe seinere, men også å ha 
fortsatt noe lengre (1609 - 1613). 

9.7. Sammenfatning. Vurdering av regionale variasjoner i 
kystsamenes subsistensmåte, i lys av pressfaktorenes utslag. 

Etter at vi ovenfor har presentert de enkelte pressfaktorene hver 
for seg, kan det være på sin plass å foreta en samlet vurdering 
av dem, i relasjon til de ulike kystsamiske tilpasningsformene 
som regionene oppviser. For det første kan det hjelpe oss til å 
stille sammen og systematisere de hjelpe-hypoteser som vi 
underveis har lansert om kystsamiske tilpasningsformer i de 
enkelte regioner. Dessuten kan nettopp pressfaktorenes utslag 
hjelpe oss til en mer konkret oppfatning av disse tilpasnings
formene, som kildene ofte gir et ganske vagt bilde av. 

På bakgrunn av analysen i kapittel 6 konkluderte vi (s. 202f.) 
med at kystsamene generelt sett, og i første rekke var knyttet 
til det dansk-norske systemet. Dette gjaldt fremfor alt ved en 
sammenlikning med innlandssamene i samme tidsrom. Imidlertid er 
det klart at alternative handelssamband også har eksistert i 
varierende grad for kystsamene, og generelt sett fortoner disse 
mulighetene seg som mer reelle tilbud for kystsamene enn for 
ikke-samene. 

Ovenfor har virkningen av utslagene av enkelte pressfaktorer vært 
tolket i samme retning for begge folkegrupper, f.eks. når det 
gjaldt forverringen i forsyningssituasjonen innenfor det dansk
norske systemet. På den andre siden har det også vært antydet at 
kystsamene i større grad enn nordmennene var direkte avhengig av 

61 RA, Danske kanselli, Skap 15, pk. 125. 
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svingninger i den hjemlige, innenlandske produksjon. Hvordan står 
så slike utsagn i forhold til hverandre? 

I samband med vanskene i forsyningssituasjonen ble det forutsatt 
at kystsamene både i sør- og Nord-Troms var såpass integrert i 
det dansk-norske systemet, at en naturlig reaksjon på disse 
vanskene måtte være økt vekt på fiske for eget konsum. Den 
omlokalisering av kystsamisk bosetning som kan registreres i 
begge len, ble tolket i denne retning. Imidlertid viser ikke de 
samiske skattytertallene i noen av lenene noen svikt i samband 
med disse eventuelle forsyningsvanskene. 

Ved drøftingen av svikten i den hjemlige kornproduksjonen ble det 
påpekt at skattyter-utviklingen i sør-Troms og nordre Nordland 
generelt samsvarte bra med forekomsten av "grønnår". Innenfor 
Nordland viste det at det særlig var Tysfjord, Nordfold og Efjord 
som fulgte dette mønstret, mens kystsame-bygdene i Herjangen, 
Skjomen, Sagfjorden og Beiarn faktisk hadde nedgang i skattyter
tallene alt fra 1620-årene. 

Tyder dette bildet på at vi i Nordland har hatt et skille mellom 
kystsame-regionene, slik at noen var integrert i det dansk-norske 
systemet i sterk grad, og noen ikke? ( - eventuelt i mindre 
grad?) - Interessen konsentrerer seg her om hvordan de ulike 
bygdene reagerer overfor forsyningsvanskene i det dansk-norske 
systemet i 1620-årene? Spørsmålet kan snevres inn til å skulle 
forklare den særegne utviklingen i forhold til det gjengse ikke
samiske mønstret som en del kystsamiske områder oppviser i 1620-
årene. 

For Tysfjord, Nordfolds og Efjords vedkommende består det særegne 
i en faktisk vekst i skattytertallet gjennom 1620-tallet. For 
Nord- og sør-Troms' vedkommende består det særegne i hovedsaklig 
stabilitet i skattytertallet, dog med en viss omlokalisering, som 
kan tolkes som et begrenset utslag av presset fra forsyning
situasjonen. 

Vurderer en nå press-faktorer og kontroll-faktorer (mulige 
kompensasjons-mekanismer) på linje, må løsningen teoretisk ligge 
i ett eller flere av tre alternativer: 

1) Endringer i skattepresset for kystsamene kan bidra til å 
forklare den særegne utviklingen, 

2) Den Økologiske tilpasningen som kystsamene nettopp i disse 
særskilte områdene hadde, kan ha vært spesiell på den måten at 
den gjorde dem mindre avhengige, mindre sårbare overfor kon
junkturer og eventuelle forsyningsvansker innenfor det dansk
norske systemet. M.a.o. kan særskilte forhold knyttet til den 
Økologiske tilpasningen, ha stilt dem friere til på kort sikt å 
velge mellom hva slags økonomisk tilpasning de ville ha. 

3) Kystsamene i disse områdene kan i utgangspunkt ha hatt en 
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særskilt økonomisk tilpasning, som satte dem i stand til å 
mobilisere alternative økonomiske kompensasjans-mekanismer. 
Utnytting av alternative handelssamkvem fremstår som mest 
aktuelt. 

Når det gjelder slik særskilt økonomisk tilpasning som nevnt i 
punkt 2, er det for Nord-Troms' vedkommende naturlig å tenke på 
fiske, og da fiske for eget konsum. For områdene i nordre 
Nordland, og særskilt Tysfjord, er det naturlig å tenke på 
jordbruket {åkerbruket) som en økologisk faktor som kunne føre 
til mindre avhengighet av bytte-relasjonen fisk - korn. Når 
Stensland finner at kystsamenes skatteevne fra midten av 1620-
årene atskilte seg fra bumennenes ved større samsvar med 
jordbruksproduksjonen {Stensland 1979:65), så støtter det opp om 
et slikt resonnement. 

Drøftingen i forrige avsnitt har avdekket at endringer i 
skattepresset ikke utgjør noen fullgod forklaringa-faktor. 
Riktignok opplever både Tysfjord og Efjord, som begge har vekst i 
skattytertallet, fritak for deler av tidligere innkrevd skatt. 
Men hverken sør-Troms eller Nordfold opplever noen reduksjon i 
skattepresset, til tross for stabil utvikling eller vekst. 

I denne sammenheng er det aktuelt å gå inn på en detaljert 
analyse av ulike indikatorer på jordbruksmessig tilpasning for 
kystsame-bygdene i nordre Nordland. Siktemålet her er å klarlegge 
det jordbruksmessige potensialet som kunne mobiliseres i disse 
bygdene. 

For å undersøke dette potensialet (og særskilt betingelsene for 
åkerbruk), har jeg vendt meg til oppgavene over fehold og utsæd i 
matrikkelen av 1667. - Ved denne matrikuleringen ble det for 
første gang foretatt en skyldsetning av de lokaliteter som kyst
samene drev som selvstendige enheter, og som ikke var skyldsatt 
tidligere. Likevel gikk matrikuleringskommisjonens innstilling ut 
på at kystsamene i de nordligste områdene {Tysfjord - Herjangen) 
fortsatt skulle få slippe landskyld for de ny-skyldsatte 
"finnejordene" sine, og fortsatt bare betale finneskatt og 
finneleidang.62 

Resultatene for de selvstendige enhetene som ble matrikulert på 
denne måten, er sammenfattet i tabell 9.5. nedenfor. Her er ikke 
inkludert enheter som kun ble benyttet som underbruk eller 
sommerseter i forbindelse med andre, selvstendige enheter; og som 
det hverken ble oppgitt fehold eller utsæd for. Begrunnelsen for 
dette er at vi i denne sammenheng er ute etter totale uttrykk for 
februksmessig og åkerbruksmessig potensiale, - og ikke har behov 

62 Matrikkelen 1667 {Salten, bd. 58), fol. 62b - 65b, fol. 
968 

- 98b, fol. 1088 - 1158 (særskilt fol. 114b - 1158 ) og fol. 
1258 

- 128b (særskilt 128b). 
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Tabell 9.5. Åkerbruks- og februks-potensia]..e ;or kystsamiske regioner i Nordland, -etter matrikkel-oppgaver fra 1660-årene. 

Antall skatt- Antall matr.- Antall kyrlag*) Antall kyrlag*) Antall 
Regioner/ ytere i gj. gårder (inkl.hester) (eks kl. hester) tønner ** 

snitt 1609- 1667: utsæd: 
Fjordområder: 1645/46 

Sagfjorden *** 16 17 136,00 118,00 27' 17 
(Hamarøy) 

Herj angen 13 9 95,17 77,17 11,69 

Skjomen 18 18 102,00 90,00 11 '50 

Nordfold 19 12 84' 17 82' 17 12,00 

Tysfjord 95 38 466,00 418,00 68,00 

Efjord 17 7 74,50 72,50 9,00 

Sørfold 17 6 67,00 53,00 6,00 

SUM: 195 107 1024,84 910,84 145,33 

Antall Antall Antall Antall tønner Antall tønner Antall kyrlag 
skattytere kyrlag. kyrlag utsæd pr. utsæd pr. (ekskl. hester ; 
1609-1645/46 pr. skatt- pr.rnatr.- skattyter matr.gård pr.tn.utsæd 
pr.matr. - yter gård utsæd 
gård 1667: (eks. (eks. 

hester.) hester.) 

Sagfjorden 0,9(1) 7,38(1) 6,94 1,70(1) 1'60 4,34 

Herj angen 1 ,4 (3) 5,94(2) 8,57 0,90(2) 
' 

1'30 6,61 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Skjornen 1 '0 (2) 5,00(3) 5,00 

Nordfold 1,6(4) 4,32(5) 6,85 

Tysfjord 2,5(6) 4,40(4) 11'00 

Efjord 2,4(5) 4,26(6) 10,36 

Sørfjord 2' 8 (7) 3,11(7) 8,83 

GJENNOMSNITT: 1 '8 4,67 8,51 

* Antallet kyrlag beregnet etter forholdene: 

6 

** Av matrikkelen sees det at 1 

*** Medregnet 9 lokaliteter ved Sagfjorden som 
allerede var skyldsatt tidligere, før 
matrikuleringskommisjonens arbeid i mai 1667. 
(Matrikkelen av 1667 fra Nordland, 
fol. 96 ~ - 97-E. J 
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0,64(4) 0,64 7,88 

0,63(5) 1,00 6' 85 

0,72(3) 1'79 6,15 

0,53(6) 1 ,29 8,06 

0 ,3 5(7) 1,o0 8, 83 

0, 7 5 1,36 6,27 

hest = 2 kyrlag 

sauer/ 1 kyrlag. geiter 

tønne = 6 fjerdinger. 



for nøyere å fastslå hvilken indre struktur dette potensialet 
har. 

Derimot kan det være av interesse å sette dette potensialet i 
forhold til et uttrykk for hvor mange skattytere som ble 
registrert innenfor hver region i løpet av perioden. For dette 
formål har jeg ført opp gjennomsnittlige skattytertall for 
tidsrommet 1609 - 1645/46 for hver region, basert på oppgaver hos 
Stensland 1978. 63 Dessuten blir det satt i forhold til antallet 
matrikulerte enheter innenfor hver region. 

På grunn av manglende oppgaver for 1667, er Beiarn utelatt i 
oversikten. 

Tabell 9.5. er disponert etter fallende verdier for en av de to 
kvotientene som angir jordbruksmessig potensiale i forhold til 
gjennomsnittlig antall skattytere. Dvs. at de regioner som scorer 
høyest for forholdet: 

antall kyrlag (eksklusiv hester) 
gjennomsnittlig antall skattytere 

kommer først, og de øvrige regionene i tur og orden, etter fall
ende verdier. 

Både dette forholdstallet, og forholdstallet for antall tønner 
utsæd pr. skattyter, bør kunne gi en pekepinn om i hvilken grad 
regionene er innrettet på jordbruk (henholdsvis fehold og åker
bruk,) som produksjonsgrunnlag. Uttrykkene bør kunne fortelle noe 
om i hvilken utstrekning regionene er henvist til jordbruket for 
å kunne skaffe underhold for det registrerte antall skattytere. 
Dette står ikke i motsetning til at andre regioner kan ha et 
større absolutt jordbrukspotensiale, eller f.eks. et mer utviklet 
åkerbruk, sett i forhold til antallet matrikulerte enheter. (Tys
fjord later eksempelvis til å score høyest når det gjelder dette 
siste.) 

Forholdene mellom henholdsvis målene på fehold og åkerbruk på den 
ene siden, og antallet skattytere på den annen, bør således kunne 
si noe om den relative andelen av skattyterne som måtte søke 
utkomme i næringsaktiviteter utenom de to sentrale elementene i 
gårdsbruket. De skulle dermed utgjøre brukbare mål på det vi her 
ønsker uttrykt: De respektive regionenes grad av "innretning" på 
egen produksjon i jordbruket, og da i første rekke åkerbruket. De 
får dessuten støtte i et tredje mål, som kanskje fremstår som et 
enda mer direkte uttrykk for denne "innretning": Det gjennom
snittlige skattytertallet for perioden 1609 - 1645/46 satt i 
forhold til antallet matrikulerte enheter 1667. 

Av tabellen fremgår det at det er relativ stor grad av samsvar 

63 Stensland 1977/78: Del II, bilag 1. 
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mellom den rangering de ulike regionene oppnår på grunnlag av 
hvert av disse målene. Dette fremgår også av statistiske mål: 
Mellom uttrykkene for "fehold pr. skattyter" og "utsæd pr. 
skattyter" er eksemplevis korrelasjonen 0.95 (Pearson's rho). 

Basert på disse indikatorene, viser det seg at Sagfjorden/Hamar
~-regionen sammen med Herjangen fremstår som de to områdene hvor 
den kystsamiske befolkningen i nordre Nordland har vært mest 
innrettet på jordbruket for sitt utkomme; - relativt sett. (Ser 
vi derimot på utsæden i forhold til antallet matrikulerte enheter 
alene, kommer Tysfjord høyest, med Hamarøy som nr. 2, og 
Herjangen/Efjord som nr. 3/4. - Dernest kommer de tre regionene 
Skjomen, Nordfold og Tysfjord, som en slags 
"midt-på-treet"-gruppe. Disse tre regionene utmerker seg ved at 
de for begge forholdstallene (fehold pr. skattyter og utsæd pr. 
skattyter,) har verdier som ligger tettest opp til det arit
metiske gjennomsnittet for alle 7 regioner. Dernest har særlig 
Tysfjord (men også Herjangen,) verdier av forholdet fehold/utsæd 
som ligger tettest opp til det aritmetiske gjennomsnittet. Det 
ligger nær å ta dette forholdet mellom f ehold og åkerbruk, som 
kommer til uttrykk for Nordfold og Tysfjord, som et slags 
"normal-forhold" for den kystsamiske befolkning i nordre 
Nordland. 

Stiller vi nå disse jordbruks-indikasjonene sammen med bildet av 
skattyter-utviklingen i de enkelte områdene, synes det imidlertid 
tvilsomt hvor mye jordbruks-innretningen kan bidra med, når det 
gjelder forklaring. 

I. På den ene siden har vi Sagfjorden, Herjangen, Skjomen (og 
Beiarn), som kommer relativt høyt ut, når det gjelder innretting 
mot jordbruket og særskilt åkerbruket, - men som har en skatt
yterutvikling som ikke umiddelbart kan settes i samband med 
utviklingen av kornproduksjonen, og som også stikker av fra den 
påviste utviklingen i Sør-Troms. 

II. På den andre siden har vi kystsamebygdene Nordfold, Tysfjord, 
og til en viss grad Efjord, hvor vi finner et mønster for 
utvikling av skattytertallet som muligens, - i en viss grad, -
kan knyttes til svingningene innenfor åkerbruket. Og som for 
øvrig i størst grad minner om den kystsamiske skatteyterutviklin
gen i Sør-Troms. Disse områdene kommer i sin tur ikke spesielt 
fordelaktig ut, når det gjelder jordbruksindikatorene: 

Av de tre områdene er to blitt definert innenfor "mellom-gruppen" 
i jordbruksmessige henseende, og en havnet i nederste tredjedel 
med hensyn til "innretning" mot jordbruket. Det siste området i 
mellomgruppen, Skjomen har dessuten en skattyter-utvikling som 
stikker av fra Nordfolds og Tysfjords, og heller ligger nærmere 
Hamarøy-regionens og Herjangens. 

I sum synes dette å peke i retning av at det ikke er mulig å 
påvise noe klart samband mellom den observerte skattyterutvik-
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ling, og den kystsamiske befolkningens grad av "innretning" mot 
jordbruket (åkerbruket) som næringsaktivitet. 

Det er likevel mulig at bevegelsene i skattytertall for Tysfjords 
vedkommende kan forklares med henvisning til den absolutte størr
else av regionens jordbrukspotensiale, som er klart størst blant 
de kystsamiske bosetningsområdene i hele lenet (Salten). Det er 
mulig denne faktoren således må sies å slå ut og "overdøve" for 
Tysfjords vedkommende. Men dette er i så fall en forklaring som 
ikke samtidig kan gjøres gjeldende for Nordfold (og Efjord), som 
har parallelle utviklingsmønstre. Nordfold har totalt kun 12 
tønner utsæd, mot Tysfjords 68, og Efjord har 9 tønner. 

Det er også mulig at det forhold mellom jordbrukspotensiale 
(utsæd mål i tønner) og skattytere, som vi har etablert for 
Tysfjord, i virkeligheten er et resultat av den prosessen som har 
foregått gjennom 1620- og 1630-tallet. Det er mulig økningen i 
skattytertallet i virkeligheten reflekterer en tilflytning til 
Tysfjord-området, som nettopp har bakgrunn i det foreliggende 
store jordbruks-potensialet. Dersom vi har hatt å gjøre med en 
reell flytning til Tysfjord fra de områder hvor skattytertallet 
tar til å synke allerede i 1620-årene, står vi i bunn og grunn 
overfor samme fenomen som vi har antydet i Nord- og sør-Troms: En 
viss omlokalisering som følge av endret vektlegging mellom 
ressursene, og Økt satsing på produksjon for eget konsum. 
Forskjellen mellom Troms-regionene og nordre Nordland ville i så 
fall bare bli at fisket sto i fokus for det egne konsumet i 
Troms, mens åkerbruket var avgjørende i Nordland. 
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Kapittel 10. 
Parvis komparasjon. 

10.1. Innledning. 

Fremstillingsmåten i dette kapitlet vil ta form av en detaljert 
diskusjon av utviklingstendensene, hvor to og to regioner drøftes 
parvis, med henblikk på samme eller forskjellige perioder; og 
hvor siktemålet er i størst mulig grad å kunne isolere virkningen 
av en og en faktor, og eventuelt veie effekten av bestemte 
verdier for en faktor opp mot andre. - Utgangspunktet er 
drøftingen av "press"- og 11 kontroll 11 -variablene i forrige 
kapittel: De verdier som vi etter denne drøftingen har observert 
på disse variablene, samt indikatoren på den kontrollerte varia
blen, folketallet; er oppsummert i tabell 10.1 nedenfor. 

10.2. Sammenlikning av nordre Nordland og sør-Troms 1600-1640. 

I kapittel 9 gjennomførte vi en detaljert drøfting av skattyter
utviklingen for kystsamene i nordre Nordland, brutt ned på de 
enkelte regioner, og sammenholdt med enkelte indikatorer når det 
gjaldt tilpasningen til jordbruks-ressurser. Mens skattyter
utviklingen for samene i Salten som helhet, syntes å kunne 
forklares ut fra svingningene i innenlandsk jordbruks-produksjon, 
syntes imidlertid dette sambandet å løse seg opp, når vi gikk ned 
på de enkelte regioner. Da var det ikke noe samsvar mellom en 
slik skattyter-utvikling og de høyeste "scorene" for jordbruks
messig innretning. Tvert om oppviste de regionene som i størst 
grad skulle være rettet inn på jordbruket, en skattyter-utvikling 
som kunne være påvirket av "forsyningskrisen" fra 1620-årene av. 
- Imidlertid antydet vi også at dette bildet kunne være påvirket 
av selve tilpasningsprosessen gjennom første halvdel av 1600-
tallet. Materialet for å stille opp "jordbruksmessige indika
torer" stammet fra 1667, og kan i seg selv reflektere resultatet 
av en omstillingsprosess i retning av jordbruket gjennom 1630- og 
1640-årene, og som bl.a. kan ha gått ut på en relativ tilflytting 
til Tysfjord, som oppviste det største jordbruks-potensialet, 
absolutt målt. 

Her er det imidlertid aktuelt å spørre om det er mulig å påvise 
noen "rest-effekt" når det gjelder skattyter-utviklingen, som 
ikke finner noen tilstrekkelig forklaring ved henvisning til de 
faktorer som allerede har vært fremme. - I seg selv er det 
naturlig å tenke på sambandet med svensk side, når en skal 
vurdere utviklingen i Tysfjord. Det var jo Tysfjord som lå mest 
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sentralt til, når det gjaldt den eldgamle ferdselsveien og 
handelsruten over til Sverige (fra Hellemobotn og over til 
Akkajavri). En kunne derfor tenke seg at dette hadde fungert som 
et ekstra trekkplaster, når det gjaldt lokaliseringsfaktorer. På 
den annen side vet man også fra seinere tid at sambandet over 
denne ferdselsveien har vært brukt av befolkningen fra flere 
kystsamiske regioner, og har hatt større ringvirkninger enn 
akkurat til selve Tysfjord-området. Det synes derfor urimelig å 
skulle isolere eventuelle virkninger av handelskontakt med det 
svenske systemet akkurat til Tysfjord. 

Spørsmålet er imidlertid om sammenlikningen med sør-Troms kan gi 
noen indikasjon på slik "rest-effekt", som rimeligvis kan settes 
i forbindelse med forekomsten av handelsrelasjoner. Tidligere har 
vi antydet at handels-formidlingen til svensk side på 1500-tallet 
kunne ha vært mer regelmessig og årvisst for områdene i Nordre 
Nordland, enn i sør-Troms. 

Noen slik effekt lar seg imidlertid ikke påvise. Dette henger 
fremfor alt sammen med to forhold: 1) Både sør-Troms og nordre 
Nordland ser ut til å ha vært påvirket av omtrent de samme 
verdier av de samme press-faktorer; og 2) Indikatoren for den 
kontrollerte variablen, skattytertallet, oppviser fellestrekk for 
sør-Troms og flere av enkelt-regionene i nordre Nordland. -
Skattyterutviklingen i Sør-Troms oppviser faktisk flest likhets
trekk med skattyterutviklingen i enkelt-regionene Skjomen, 
Efjord og Tysfjord; dvs. alle disse stemmer best overens med 
indikatorene på utviklingen i hjemlig jordbruks-produksjon. 
Omvendt skiller den seg i størst grad fra utviklingen i 
Herjangen, Sagfjorden og Beiarn. Men bak denne forskjellen kan 
det knapt ligge noen handelsforbindelse som kan utnyttes positivt 
av kystsamene. Skattytertallet for Herjangen, Sagfjorden og 
Beiarn viser et bråere fall i 1620-årene, enn sør-Troms. Den 
eneste alternative forklaringen måtte i så fall være at handels
kontakten over fra Tysfjord hadde bidratt til en intern flytting 
dit, slik at de andre regionene var blitt tappet for folk. Men i 
så fall har eksistensen av handelskontakt bare bidratt til en 
likhet mellom skattyter-utviklingen i sør-Troms og Tysfjord, noe 
som gjør det metodisk vanskelig å slutte noe. 

Samtidig med denne relative likheten for den variablen vi skal 
"lese av" på, foreligger det imidlertid også en grunnleggende 
likhet når det gjalder hvilke press-faktorer som har vært 
virksomme i perioden. Den eneste faktoren hvor det til dels 
forekommer noe andre verdier, er skattetrykket for kystsamene. 
Mens det i hovedsak er stabilt for samene i sør-Troms, eller de 
kanskje opplever en ganske liten økning; blir det redusert for 
størstedelen av samene i Nordre Nordland. (I regionene Herjangen, 
Skjomen, Efjord og Tysfjord.) I sør-Troms ser dette likevel ikke 
ut til å få noen effekt, - eller klarer kystsamene å kompensere 
for det ved omlokalisering? Og områdene i Nordland har ulik 
utvikling: Efjord og Tysfjord opplever som nevnt vekst i disse 
årene, mens Herjangen og til dels Skjomen har reduksjon gjennom 
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TABELL 10.1. 

Ikke-samer: 

Pressfaktorer: 

Indikator på 

kontrollert faktor: 

Samer: 

Pressfaktorer: 

Kontrollfaktorer: 

Indikator på kontr. 
faktor :El'Ergi. -pro:!. 
pr. capita. 

Variasjon i pressfaktorer, kontrollfaktorer, samt indikator på kontrollert faktor - i første halvdel av 1600-tallet. 

Varebytte/tilførsler 

gjennom det dansk

norske systemet: 

Skattetrykk: 

Kornproduksjon: 

Ikke-samisk 

skattytertall 

Varebytte/tilførsler 

gjennom det dansk/norske 

systemet 

Ikke-samisk bosetnings

ekspansjon - konkurranse 

om ressurs-enhetene: 

Skattetrykk: 

Kornproduksjon: 

Politisk/militære tiltak: 

Endringer i alternative 

handelssamband (som 

pressfaktor betraktet): 

Forekomst av alternative 
handelssamband som kan 
mobliseres/utnyttes. 
(Betraktes som kontroll
faktorer): 

Ulik vektlegging på ressurs
enhetene, - tildels avlesbart 
gjennom lokalisering av 
hosetingen. 

Kyst-samisk skattytertall 

Nordre Nordland: 

Antatt virkn. for 

skattytertall: 

rorverret etter 

11620 -
~kt, særskilt 

fra 1623/25: -
Uår, 1633/35: -

Reduksjon 

!Forverret etter 

1620 -

stabilt, 

ingen endring 0 

IFor størstedelen 

redusert + 

Uår, 1633/35: -

'Svenske og da.-no. 

tiltak i Tysfjord 

1607-11 

!Avskjæring 

(ensretting) - press -

Ikke mulig å ut
nytte slike 0 

Ingen endring?/ 
Forskyvning i retn. 
av jordbruks
potensiale? 

Reduksjon 
etter 1620 

I 

I 

Sør-Troms: Nord-Troms: Vest-Finnmark: Øst-Finnmark: 

Antatt virkn. for Antatt virkn. for Antatt virkn. for Antatt virkn. for 

skattytertall: skattytertall: skattytertall: skattytertall: 

Forverret etter Forverret etter Forverret etter 

1620 - 1620 - 1620 -

Økt, særskilt Økt, særskilt ~kt, søærskilt 

fra 1623/25: - fra 1623/25: - ifra 1623/25: -
Uår, 1633/35: - Ingen endring(?)O ~ngen endring(?)O 

Reduksjon Reduksjon !Reduksjon 

Forverret etter Forverret etter !Forverret etter 

1620 - 1620 - 1620 -

Stabilt, I Stabilt, r~·J·· .. ingen endring 0 ingen endring 0 ad. kystsam-

ke lok. 1605-20 -

Ingen endring IIngen endring rmelt reduksjon 

( mininBl økning?) 0 (stabilitet) 0 elt: stabilitet 

Uår, 1633/35: - 'Ingen erxiring(?) 0- !Ingen erxiring(?) 0 -

Ingen endring 0 I Ingen endring 0 

Ikke mulig å ut
nytte slike 
(hverken før 
eller senere) 0 

Til dels ny til
pasn. og vekt
legging på ress.
enh,- forsøk på 
omlokaliserin~ + 
Reduksjon 
i 1630-årene 

Ikke mulig å ut -
nytte slike 
(hverken før 
eller senere) 0 

Til dels ny til -
pasn. og vekt
legging på ress.
enh. ,- delvis 
omlokalisering + 
Stabilitet 

!Svenske og da. -no. 

tiltak i Alta 

1609-13 

!Avskjæring 

ensretting) - press -

Ikke mulig å ut-
lnytte slike 0 

!Tilbaketrekking, 
linen ingen kvali -
tativ endring. 0 

Reduksjon 
fra 1616 

Forverret etter 

1620 -
Økt, særskilt 

fra 1623/25: -
Ingen endring(?) 0 

Reduksjon 

I Forverret etter 

1620 -

Skjerpet ressurs

konk. ca.1590-1600 

Stabilitet, evt. 

reduksjon i Tana & 

Porsanger 1612-14. 

Skatteskjerpelse i 

V~ etter 1614. 

Ingen erxiring(?) 0 ( - ) 

Svenske tiltak 

i Varanger 

1606-08 

Ingen endring 

Fullt mulig å ut-

0 

nytte slike + 

Ingen endring(?) 0 

Stabilitet som helh. 
svak reduksjon 
1600-1618 
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1620-årene, slik at skattelettelsen i hvert fall ikke klarer å 
kompensere for andre negative utslag av press-faktorene i disse 
områdene. Og dette til tross for at de begge etter tabell 9.6. 
skulle ha en relativt høy grad av innretting mot jordbruket. 

I sum må en derfor ha lov til å konkludere med at svingningene i 
produksjonen innenfor åkerbruket, sammen med en viss medvirkning 
fra de mer langsiktige forsyningsvanskene i det dansk-norske 
systemet, er fullt tilstrekkelige til å forklare den utvikling av 
det kystsamiske skattytertallet som kan påvises. 

Noen "ekstra effekt" av at kystsamene i nordre Nordland brått 
skal ha blitt avskåret fra det potensiale som lå i eventuelle 
handelsrelasjoner til Sverige, kan ikke påvises. - Heller ikke 
ved å bryte materialet ned på de mindre regionene/fjordområdene 
har vi funnet holdepunkter som gjør det nødvendig å trekke inn 
forskjeller i handelsrelasjonene som en forutsetning. 

Resultatet av komparasjonen mellom Sør-Troms og nordre Nordland i 
perioden 1600-1640 gir dermed ikke noe grunnlag for slutninger om 
ulikheter i relasjonene til det svenske handelssystemet. Tvert om 
synes drøftingen å ha styrket antakelsen om at kontakten med det 
svenske systemet ikke kan ha spilt noen vesentlig rolle for kyst
samene i nordre Nordland. I realiteten later det til at kyst
samene i disse to hovedregionene var underlagt ganske tilsvarende 
betingelser, ved at de begge var ganske ensidig henvist til det 
dansk-norske systemet. Drøftingen ser dermed ut til å ha svekket 
grunnlaget for de antakelser som vi i utganspunktet (s.7 & 84) 
gjorde, om ulik grad av integrasjon i de ulike handelssystemer 
for kystsamene i nordre Nordland og sør-Troms. 

Av gjennomgangen i kapittel 7. så vi at det utvilsomt var Øst
Finnrnark - dvs. fjordene fra og med Porsanger og østover - som 
opplevde størst grad av kontinuitet i de etablerte handels-rela
sjoner. Dersom vi skal danne oss et inntrykk av hva dette 
opprettholdte handelssambandet kan ha hatt å si, må vi derfor 
kontrastere utviklingen i Øst-Finnmark med de øvrige regionene. 
Vi skal søke å gjennomføre en parvis drøfting, region for region. 

10.3. Sammenlikning av Nord-Troms og Øst-Finnmark 1600 - 1640. 

Til tross for den ulike grad av handelstilknytningen som Nord
Troms og Øst-Finnmark oppviser, har regionene det til felles at 
de ikke opplever noen vesentlig endring i de aktuelle press
faktorene i den perioden det her er snakk om. For de 4-5 
pressfaktorer som det her fokuseres på, er verdiene for hver av 
regionene som helhet, om lag de samme ved begynnelsen av perioden 
som ved utløpet. 

Samtidig er "verdien" eller utviklingsforløpet for den indi-
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kataren vi betrakter som uttrykk for den "kontrollerte variablen" 
(skattytertallet) også i all hovedsak likt, i hvert fall for den 
perioden vi her fokuserer på. Betraktet på region-nivå synes 
skattytertallet svært stabilt for begge regioner gjennom første 
del av 1600-tallet. Riktignok synes Øst-Finnmark å fremvise en 
noe svakere skattyterutvikling i tidsrommet 1600 - 1618, hvor det 
til med ser ut til å foregå en viss reduksjon. Ser en utviklingen 
i forhold til den enkelte observasjonen på 1640-tallet, preges 
likevel bildet av hovedsaklig stabilitet. Dessuten har Øst
Finnmarks-regionen vekst i antall skattytere fra 1640-tallet og 
fram mot slutten av århundret, mens Nord-Troms virker mer stabil 
i denne perioden. 

Tilsvarende utvikling av skattytertallet, samt stort sett 
stabilitet når det gjelder virkningen av de aktuelle press
faktorene, danner metodisk sett ikke noe grunnlag for slutninger 
om eventuell effekt av handelssamkvemmet. (Igjen et tydelig 
eksempel på at ulikhet på ett eller annet nivå, synes å være en 
grunnleggende forutsetning for å kunne avdekke virkningen av 
enkelt-faktorer gjennom komparasjon.9 

Det er imidlertid på ett punkt det kanskje er mulig å registrere 
endringer blant skattyterne i Nord-Troms, men det er når vi 
beveger oss bort fra det rent kvantitative plan. Det gjelder en 
omlokalisering av de kystsamiske skattyterne som vi kan regi
strere i Nord-Troms i første halvdel av 1620-tallet. Det er mulig 
at dette tiltaket kan oppfattes som en kontrollfaktor kystsamene 
i Nord-Troms hadde tilgang til; - en strategi de kunne møte 
eventuelt press med. - Og i første halvdel av 1620-årene var det 
forverring innen en pressfaktor som var særlig aktuell: Forverret 
forsyningssituasjon innenfor det dansk-norske handelssystemet og 
dermed dårligere forutsetninger for varebytte. 

Dette var et negativt utslag innenfor en press-faktor som begge 
regioner opplevde. På grunn av trekk ved registreringsmåten - som 
kanskje også reflekterer en reelt annerledes bruk av territoriet 
- er det imidlertid ikke mulig å kartlegge noen eventuell 
omlokalisering i Øst-Finnmark. Her ble kystsamene registrert 
kollektivt for hele fjorder, eventuelt for større siida-enheter 
innen fjorden, slik som i Porsanger. 

For Nord-Troms' vedkommende synes imidlertid de kystsamiske 
skatteregistrene fra perioden 1611/12 - 1645/46 å antyde en slik 
omgruppering eller omlokalisering av deler av bosetningen fra 
første halvdel av 1620-årene. 1 Enkelte av de "ny-opptatte" 
lokalitetene kan, gjennom sin "ytre" beliggenhet antyde en 
svingning i retning av helårsfiske for eget konsum. (Hillesøy 23. 
Røssholmen, - Tromsøysund 100. Sandvær.) 

1 Jfr. appendiks F., "Lokalisering av kystsamiske skattytere 
i Troms len, 1611/12 - 1645/46. 
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Andre omlokaliseringer kan tyde på en oppsplitting av større 
sosiale enheter i mindre. Bak denne oppsplittingen kan det ligge 
bestrebelser på å avgrense ressurs-områder med mer direkte til
knytning til mindre sosiale grupper. (Flytting til Skj. 36. Spåk
enes, Ly. 1. Djupvik, Furnes, Ly. 75. Kvalvik, Ly. 82.-83. Karnes 
og Ly. 85. Lyngseidet.) En rimelig tolkning av denne omlokalise
ringen av bosetningen, er å se den som uttrykk for en forskyvning 
av ressursutnyttingen i retning av større vekt på særskilte res
sursenheter. 

Utflytting fra større sosiale enheter kan dermed ha blitt funk
sjonelt på bakgrunn av den fordelingen som hersket i regionen med 
hensyn til de ressursene som i den nye situasjonen kunne bli en 
minimumsfaktor, og ut fra behovet for at mindre sosiale grupper 
skulle kunne utnytte disse ressurs-enhetene direkte og eksklu
sivt, med mindre arbeidsmessig kostnader. 

Dersom en f.eks. tenker seg en forskyvning fra fisket som alt 
overveiende ressurs-faktor, til større vekt på februk, kan en 
utflytting til mindre lokaliteter som tidligere kun ble utnyttet 
som sommerseter eller utslåtter, fortone seg funksjonelt. 

En forverret forsynings-situasjon innenfor det dansk-norske syst
emet, med dårligere betingelser for varebytte, er nettopp en 
pressfaktor som kan tenkes å få begge de typer svar som her kan 
avleses: På den ene siden en bevegelse bort fra fisket som nær
ingsfaktor, og over på alternative/komplementære næringer som 
februk, fordi systemet likevel ikke kunne levere tilstrekkelig 
med forsyningsvarer i bytte med fisken. På den andre siden en 
bevegelse i retning av ensidig, helårs satsing på fiske som nær
ingsfaktor, men da for eget konsum. - I kapittel 9. ovenfor har 
vi nettopp sett hvordan fisketienden - som utgjør en indikator på 
det kommersielt innrettede salgsfisket - på 1620-tallet sank 
dramatisk innenfor Hillesøy og Helgøy tinglag; og hvordan denne 
reduksjon var ledsaget av en tilsvarende reduksjon av skattyter
tallet innenfor deler av området (Helgøy/Karlsøy sokn). 

Ettersom lokaliserings-endringene setter inn i begynnelsen av 
1620- årene, peker også selve tidsfaktoren i retning av at det 
var vanskene forbundet med forsyningssituasjonen og varebyttet 
som lå bak. 

Men som vi har berørt ovenfor, kan vi ikke utelukke at den senere 
svikten i kornproduksjonen også kan ha virket inn, og forsterket 
den tendensen som allerede var til stede, selv om det ikke fikk 
slike umiddelbare konsekvenser som i de regionene hvor det ble 
drevet regulært åkerbruk. 

For å få eksponert eventuelle ulikheter som kan tjene som 
innfallsport til å isolere virkningen av enkelte press- og 
kompensasjons-faktorer, må vi vende oss til sammenlikning med 
andre regioner. Vest-Finnmark synes da å by seg frem. 
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10.4. Sammenlikning av vest- og Øst-Finnmark 1600 - 1640. 

Når det gjelder skattyter-utviklingen, er altså Øst-Finnmark som 
helhet kjennetegnet av stor stabilitet; - med en viss reduksjon i 
årene ca. 1600 - 1619; og sannsynlig vekst fra et lavmål på 
1640-tallet, og fram mot slutten av 1600-tallet. Vest-Finnmark 
oppviser tilsynelatende et mer "uryddig" bilde, med avvekslende 
vekst og reduksjon på 1500-tallet og i 1600-tallets første år. 
Mellom om lag 1600 (1597) og 1619 synes det som begge regioner 
opplever en parallell reduksjon i antall skattytere. (En negativ 
årlig rate på 1.33 prosent i vest, og 1.19 prosent i øst. -
Deretter er det imidlertid klar nedgang i antall skattytere i 
vest, fra 1616 til 1640-årene, hvoretter det igjen stiger fram 
mot århundrets slutt. 

Samtidig vet vi at kystsamebefolkningen i Øst-Finnmark i stor 
grad hadde anledning til å opprettholde alle sine "alternative" 
handelskontakter - dvs. både til det svenske og det russiske 
systemet. Mens kystsamene i Vest-Finnmark omtrent fra århundre
skiftet eller litt etter, ble avskåret fra å opprettholde sitt 
tradisjonelle samband med handelsmenn innenfor det svenske 
systemet. 

I utgangspunktet kan det være rimelig å sette den klare for
skjellen i skattyter-utvikling gjennom 1600-tallets første 
halvdel, i samband med disse ulike betingelsene de to regionene 
hadde for å utnytte handelssamkvemmet. Forskjellen i skattyter
utvikling inntrer etter 1619/20. 

Tabell 10.2. Skattyter-utvikling og årlige tilvekstrater i to 
perioder for Nord-Troms, Vest- og Øst-Finnmark. 

Skattytertall: Arlige rater: 

1597: 1619: 1644: 1597-1619: 1619-1644: 
(1596:) (1645/46:) 

Nord-Troms: 154 119 127 - 1,18 % + 0,26 % 

Vest-Finnmark: 99 74 39 - 1,33 % - 2.59 % 

Øst-Finnmark: 109 84 92 - 1,19 % + 0.36 % 

Mens de to regionene altså opplever en nærmest parallell nedgang 
i antall skattytere fra århundreskiftet og frem til 1618/19, slår 
det om til svak vekst i Øst-Finnmark, med en årlig tilvekstrate 
på 0,36 prosent. I Vest-Finnmark tar nedgangen i skattyter-tall 
bare økt fart, med en negativ årlig rate på 2,59 prosent fram til 
1644. I realiteten innebærer dette en halvering av skattyter-
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tallet i Vest-Finnmark fram til 1644, mens Øst-Finnmark opplever 
en tilvekst på 8 skattytere. 

Er det utslag av den generelle forsyningskrisen knyttet til det 
dansk-norske handelsapparatet som melder seg på denne måten? 
Kronologisk er det nettopp i begynnelsen av denne perioden at 
forsyningsvanskene ser ut til å ha vært størst. Forklaringen 
skulle i så fall gå ut på at områdene i øst hadde vært i stand 
til å kompensere for de økte forsyningsvanskene innenfor det 
dansk-norske systemet, ved å mobilisere sine kontakter med de to 
andre systemene. I vest skulle man angivelig ikke ha hatt 
mulighet til dette. 

Men ved nærmere ettersyn viser det seg at denne adgangen til 
eventuelt å mobilisere alternative handelsrelasjoner, ikke er det 
eneste som skiller de to regionene. Av oversikten i tabell 10.1. 
fremgår det også at Vest-Finnmark (i alt hovedsaklig = Alta
fjorden i vid betydning,) opplever en sterk ikke-samisk koloni
sasjon, særlig knyttet til tidsrommet 1605 - 1620. Som det er 
gjort rede for ovenfor (side 310-315) innebar dette en ekspansjon 
inn på bosetninga-enheter og territorium som tidligere hadde vært 
disponert eksklusivt av samene. Siden motivene for den norske 
flyttingen innover i fjorden til dels var for-behov i tilknytning 
til februket, kan presset mot ressursene faktisk ha vært større 
enn det som direkte lar seg lese ut av antallet bosetnings
enheter som overtas. En rekke lokaliteter kan i tillegg ha blitt 
utnyttet som for-ressurser. - Det er derfor rimelig å se den 
drastiske nedgangen i antallet kystsamiske skattytere i vest, i 
sammenheng med det presset mot ressurs-grunnlaget som denne 
ikke-samiske ekspansjonen har utgjort. Det gjenstående ressurs
potensialet kan rett og slett ha kommet under den kritiske 
grensen for å kunne underholde en befolkningsmengde tilsvarende 
det tidligere skattyter-antallet. ("Bæreevne", "carrying 
capacity".) 

Men dermed ryker noe av grunnlaget for den oversiktspregede 
sammenlikningen av Vest- og Øst-Finnmark som helhetlige regioner. 
For Vest-Finnmark er vi ikke i stand til å skille mellom 
virkningene av at de var avskåret fra å utnytte alternative 
handelsforbindelser, og det faktum at den kyst-samiske befolk
ningen kom under dobbelt press: såvel fra forsyningskrisa, som 
fra innsnevret ressurs-grunnlag p.g.a. ekspanderende bumanns
befolkning. - Vi er altså ikke i stand til å isolere et og bare 
ett fenomen på "press-faktor"- eller "årsaks-siden"; noe som er 
er en nødvendig forutsetning for å kunne anvende "forskjells
metoden". 

Skal vi kunne skjelne klarere mellom virkningen av disse enkelte 
faktorene, - som også til dels overlapper hverandre i tid - må vi 
bryte ned de større regionene Øst- og Vest-Finnmark, og se på de 
enkelte fjordene, hvis det er mulig. - Det viser seg nå at en 
del av de virksomme faktorene lar seg splitte opp, dersom en går 
ned på fjord-nivå. Men samtidig avdekkes det nye lokale varia-
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sjener og mønstre, som ikke var synlig på høyere nivå, fordi de 
sprikende tendensene jevnet seg ut, ved summering. 

For det resonnement vi er inne på her, viser det seg at det blir 
essensielt med en utskilling av Porsanger innenfor Øst-Finnmark, 
slik at vi kan foreta en sammenlikning mellom Vest-Finnmark 
(Altafjorden) og Porsanger. Porsanger har nemlig det til felles 
med områdene lenger vest, at fjorden opplever en relativt 
parallell norsk besetnings-ekspansjon i de ytre deler, i samme 
periode (1605 - 1620). Vi kan dermed tilnærmelsesvis korrigere 
for norsk besetnings-ekspansjon, og holde denne faktoren 
konstant. Vi får dermed å sammenligne to områder som har 
tilnærmelsesvis samme verdi for de to pressfaktorene "forsyninger 
gjennom det dansk-norske apparatet", og "ikke-samisk ekspansjon". 
Det eneste som skiller dem, blir mulighetene for å dyrke 
alternative tilførselsmuligheter gjennom svensk og russisk 
handel. Jfr. oversikten i nedenstående seks-felts-tabell: 

Faktor: 

Ikke-samisk 
bosetnings
ekspansj on: 

Varebytte/
tilførsler 
gjennom da.
no. systemet: 

Muligheter 
for å utnytte 
alternative 
handelssamband: 

Vest-Finnmark: 

Ekspansjon 
1605 - 1620. 

Forverret i 
1. halvdel 
av 1620-årene 

Nei 

Porsanger: 

Ekspansjon 
1605 - 1620. 

Forverret i 
1. halvdel 
av 1620-årene 

Ja 

---------------------------------------------------------------
Skattytertallet i Porsanger viser følgende utvikling. (Jfr. kurve 
plottet i figur 8.7.) 

Skattytertall: 

1597: 

Porsanger: 24 

Tana/Laksefjord 21 

Varanger: 64 

1619: 

36 

22 

26 

1644: 

29 

36 

27 
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Årlige rater: 

1597-1619: 

+ 1,86 % 

+ 0,21 % 

- 4,18 % 

1619-1644: 

- 0,87 % 

+ 1,99 % 

+ 0,15 % 



I perioden 1619 - 1644 opplever altså Porsanger en reduksjon i 
antallet skattytere som er meget svak i forhold til Altafjordens; 
den tilsvarer en negativ årlig rate på 0,87 prosent. Altså om lag 
1/3 av Altafjordens på -2,59 prosent. - Dette skjer altså i en 
situasjon hvor fjorden opplever en norsk besetnings-kolonisasjon 
av tilnærmelsesvis samme omfang som Altafjorden, sammen med den 
generelle forsyningskrisa; men hvor den altså har muligheter ti1 
å kompensere for dette i noen grad, ved å utnytte alternative 
handelsrelasjoner. 

Kolonisasjons- Forsynings- Alternative Arlig 
press: krise: handels-re!.: tilvekst-

rate: 

Vest-Finnmark: X X - 2,59 % 

Porsanger: X X X - 0,87 % 
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Tabell 10.3. Variasjon i pressfaktorer, kontrollfaktorer, samt 
indikator på kontrollert faktor, for Porsanger og Varanger i 
første halvdel av 1600-tallet. 

(Ikke-samer) 

Pressfaktorer: 
Varebytte/tilførsler 
dansk-norsk system: 

Skattetrykk: 

Kornproduksjon: 

Ind. på kontrollert 
faktor: 
Ikke samisk 
skattytertall: 

(Samer) 

Pressfaktorer: 

Varebytte/tilførsler 
dansk-norsk system: 

Ikke-samisk 
bosetn.-ekspansjon; 
konkurranse om 
ressurs-enhetene: 

Skattetrykk: 

Kornproduksjon: 

Pol.-/mil. tiltak: 

Endringer i altern. 
handelssamband: 

Kontrollfaktorer: 
Forekomst i altern. 
handelssamband: 

Omprioritering av 
ressurs-enhetene: 

Porsanger: 

Forverret 
etter 1620 

Økt, særskilt 
fra 1623/25 

Ingen endring 

Forverret 
etter 1620 

Ekspansjon 
på trad. lok. 
1605 - 1620. 

Stabilitet (evt. 
en viss reduksjon 
1611/12 - 1614. 

Ingen endring 

Ingen endring 

Ja 
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Varanger: 

Forverret 
etter 1620 

Økt, særskilt 
fra 1623/25 

Ingen endring 

Forverret 
etter 1620 

Skjerpet 
ressurs-konk. 
ca.1590-1600. 

Skjerpet 
skattetrykk 
etter 1614/15. 

Ingen endring 

Svenske tiltak 
1606 - 08. 

Ingen endring 

Ja 



Ind. på kontrollert 
faktor: 

Kystsamisk 
skattytertall: 

Hovedsaklig 
stabilitet 
(mindre red. 
1617 - 1644. 

Sterk reduksjon 
1604/06 - 20, 
særlig fra 1610. 

Men samtidig åpner denne større grad av "fin-sikting" når det 
gjelder Øst-Finnmarks-regionen, for andre problemer når det 
gjelder å vurdere effekten av de enkelte faktorene, - isolert 
betraktet, og i samvirke. 

At kurven for Øst-Finnmark dekker over betydelige lokale 
forskjeller i utvikling slik den er trukket på figur 8.8., blir 
ikke minst klart når vi også plotter kurvene for fjordene 
Laksefjord, Tana og Varanger (figur 8.9.) De enkelte fjordene har 
i enkelte perioder en høyst forskjellig og av og til diametralt 
motsatt skattyter-utvikling. 

Dette slår en særlig sterkt i øynene når en betrakter perioden 
ca. 1600 - 1620, eller strengt tatt mellom 1597 og 1618/19, etter 
"målepunktene". Her er det tre tendenser i Øst-Finnmark: 
Porsanger oppviser markert vekst i skattytertallet, kurven for 
Tana/Laksefjord følger et utpreget "sikk-sakk"-mønster, som 
illustrerer urolige forhold, med sterkt varierende skattytertall; 
mens Varanger opplever et dramatisk fall i antall kystsamiske 
skattytere. Reduksjonen fram til 1618/19 tilsvarer en negativ 
årlig rate på 4,18 prosent(!). - Selv om Øst-Finnmark som helhet 
gir inntrykk av å opprettholde skattytertallet relativt bra, kan 
det altså registreres rene krise-symptomer i enkelte fjorder. 

Nå må det understrekes at den perioden vi her fokuserer på, 
generelt sett er en nedgangsperiode, dersom en ser på det 
kystsamiske skattytertallet i områdene nord for Malangen. For 
alle regioner nord for Malangen unntatt Porsanger synker 
skattytertallet merkbart i perioden fra ca. 1600 til 1618/19. Så 
vel Nord-Troms, som Øst- og Vest-Finnmark har negative gjennom
snittlige årlige rater som varierer fra -1,18 til -1,33 prosent 
for denne perioden. (I sør-Troms og nordre Nordland later 
derimot det kystsamiske skattytertallet til å holde seg mer 
stabilt.) 

Men med sin nærmest dramatiske reduksjon stikker Varanger klart 
av fra dette generelle bildet. Vi får dermed nok et problem å ta 
stilling til: Hva er det for "noe ekstra" som kommer til for 
Varangers vedkommende, og som får så drastiske konsekvenser i 
Varanger at det fullstendig setter i skyggen den generelle 
negative tendensen? - På den annen side foregår det samtidig en 
relativt markert vekst i Porsanger. Er det omvendt noe "trekk
plaster" Porsanger har tilgang på, som kan bidra til å forklare 
denne veksten? - Foreligger det noe "komplementært" mellom disse 
to fjordene, når det gjelder betingelser for skattytertallets 
utvikling? 
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Det viser seg nå at det faktisk er tre faktorer som er virksomme 
umiddelbart før og under denne perioden, og som kan bidra til å 
forklare utviklingen i Varanger; samtidig som den ene faktisk 
også kan forklare noe av den positive utviklingen i Porsanger. 
For å kunne belyse disse spørsmålene, må vi vende oss til den 
systematiserte oversikten i tabell 10.3. Av denne fremgår at det 
egentlig kan være snakk om endringer i tre pressfaktorer: for det 
første skjerpet konkurranse mellom bumenn og samer i Varanger om 
utnyttingen av enkelte ressurs-enheter, og en snevrere grense
dragning rundt de eksklusivt samiske bruks-områdene; for det 
andre skatte-og avgifts-presset, og sist men ikke minst: utslag 
av politisk/militære tiltak fra nasjonalstatenes side. 

Av disse faktorene er det utviklingen av skatte- og avgifts
presset som faktisk kan se ut til å skape ulike vilkår for 
skattyter-utviklingen i Porsanger og Varanger. Skattetrykket for 
kystsamene i Finnmark på 1600-tallet er behandlet ovenfor i 
kapittel 9 (side 354f.). Der vurderte vi endringene i skattebyrde 
for kystsamene i de ulike Finnmarks-fjordene gjennom 1600-tallets 
andre tiår, i samband med overgangen til "ren" dansk-norsk 
beskatning etter Kalmarkrigen, og de dansk-norske skattereformene 
i 1614/15. Selv om tallene rent formelt kunne gi inntrykk av 
mindre skattebyrde i enkelte områder, som følge av overgangen; 
kom vi etter en reell vurdering til at det faktisk hadde funnet 
sted en skjerpning av skattebyrden i de områder hvor tallene 
etter en formell betraktning så relativt like ut, - mens 
skattebyrden var relativt konstant i de områder som hadde hatt 
formell nedgang (på 20 - 27 prosent). 

Dette var basert på en vurdering av at den reelle beskatning 
faktisk ikke lot seg opprettholde på så høyt nivå år om annet som 
"idealbildet" tilsa, så lenge oppebørslen var spredt på tre 
nasjonalstaters myndigheter og ombudsmenn. Når hele skattleggin
gen ble lagt i hendene på en nasjonalstats øvrighet, er det 
naturlig å tenke seg at den ble mer effektivt gjennomført. 
Samtidig er det dokumentert at samene klagde over økt avgifts
byrde, konkret over hvordan tienden (fisk) ble innkrevet etter de 
nye bestemmelsene. 

Dersom en antar at den tidligere felles-beskatningen ikke hadde 
klart å oppfylle sine målsettinger fullt ut tidligere, vil derfor 
reformene i 1600-tallets andre tiår, egentlig kunne ha innebåret 
relativ stabilitet i skattepresset for de fleste fjordene i Øst
Finnmark, mens Varanger-samene opplevde en betydelig skjerpelse 
av skattekravene. Den drastiske nedgangen i antall skattytere må 
nettopp dreie søkelyset tilbake på hvordan skattepresset egentlig 
fortonet seg, og få oss til å spørre om det ikke nettopp var en 
skjerpelse av skattetrykket som fant sted i Varanger. 

Men kan eventuelt denne forskjellen i skatte- og avgiftspress 
være tilstrekkelig til å forklare forskjellene i skattyter
utvikling? - Ser vi på det kronologiske forløpet, virker dette 
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mindre sannsynlig. Skattytertallet i Porsanger ser nemlig ut til 
å begynne å vokse før det skjer endringer i avgiftspresset, og 
før skattytertallet i Varanger tar til å minke (etter 1604). 

Vi blir derfor tvunget til å se oss om etter en eller flere andre 
faktorer som kan bidra til å forklare nedgangen i Varanger fra 
1600-tallets første år. Her er det to forhold som sannsynligvis 
har spilt inn: For det første en økt konkurranse mellom bumenn og 
samer i Varanger om visse ressurser, som setter inn i de siste 
årene av 1500-tallet; og dernest politisk/militære tiltak, som 
nasjonalstatene satte inn, for å sikre seg kontroll med ressurser 
og ressursutnytting. Niemi (1983) refererer hvordan det fra 1591 
til 1625 utspant seg en konflikt om beite for kystsamenes 
tamrein, tydeligvis på bakgrunn av at begge folkegrupper nå 
konkurrerte om likeartede eller samme ressurser. Niemi setter 
dette i forbindelse med økt tamreinhold hos samene, og økt vekt 
på februk hos både samer og nordmenn. Samtidig var det strid om 
rettighetene knyttet til hvalfangsten. - I sum synes begge disse 
konfliktene å ha resultert i at det omkring 1600 ble etablert en 
slags "grense" mellom et norsk-dominert og et samisk-dominert 
bruks- og utnyttelsesområde ved Klubben/Vestre Jakobselv, selv om 
sesong-flytningene til lokkaliteter lengre ute i fjorden 
fortsatte. (Niemi 1983: 190.) - Dette demonstrerer at en i slike 
tilfelle må legge vekt på det reelle presset mot ressurs
enhetene, og eventuell innsnevring av opphavelig ressurs-område; 
og ikke stirre seg blind på akkurat hvilke besetnings-enheter som 
eventuelt ble overtatt av fremrykkende ikke-samisk bosetning. 
Vadsø var fremdeles den vestligste ikke-samiske bosetnings
enheten, selv om grensen for bruks-området ble trukket atskillig 
lengre inn, så tidlig som rundt 1600. Faktisk sett må dette ha 
lagt vesentlige hindringer i veien for den etablerte kystsamiske 
produksjonsmåten. 

Fra gjennomgangen ovenfor er det for øvrig klarlagt at svenske 
myndigheter søkte å sette seg fast, og skaffe seg kontroll over 
deler av Varanger nettopp fra årene 1607/08, og at dette førte 
til omfattende stridigheter som ikke var bilagt før etter 1613. I 
følge Niemi nådde ikke skattytertallet for bumennene i Varanger 
opp i sitt gamle nivå, før i 1613. (Niemi 1983:204.) 

Reduksjonen i antall kystsamiske skattytere i Varanger kan 
tentativt settes i samband med utflytting til andre regioner. 
Sakefallslista i lensregnskapet for 1630/31 opplyser at "Siffuer 
Iffuersenn" ble bøtelagt med 4 daler(!) "for han mod forbud 
drogh fra Weranger till Arritzby (Ohcejohka) att boe". Selve 
bøteleggingen ref lekterer utvilsomt det forbudet mot flytting 
"hen i affkroger" som handelsmenn og lokale myndigheter i 
Finnmark fikk drevet igjennom på 1620-tallet, med generell 
virkning, også for dem som "iche var nogen Mand schyldig". 
(Nielssen 1986:85.) Men samtidig demonstrerer saken at flytting 
til en annen siida, med delvis annen vektlegging av subsistens
aktivi tetene, var et aktuelt alternativ for kystsamene. 
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Skjerpet konkurranse om ressursene og innsnevring av utnyttelses
området, Økt skattetrykk, samt svenske militære tiltak synes 
tilsammen å ha skapt en reell krise-situasjon for kystsamene i 
fjorden, noe som ikke minst viser seg i den katastrofale 
utviklingen i skattytertallet. Reelt sett synes det å være klare 
holdepunkter for å kunne anta at det grunnleggende dreide seg om 
en krise for kystsamenes tradisjonelle produksjonsmåte, som ikke 
lenger lot seg opprettholde. (I tillegg til disse faktorene vil 
Niemi også regne med utarming av villreinstammen og sammenbrudd i 
villreinfangsten i løpet av første halvdel av 1600-tallet. 
(Stevninger i 1630- og 1650-årene, - Niemi 1983:182f.) 

Det faktum at Varanger-samene - i likhet med de andre kystsamene 
i Øst-Finnmark - kunne utnytte sine mangesidige relasjoner til 
tre ulike handelsapparater, synes ikke å ha oppveid det presset 
som disse tre samvirkende faktorene utgjorde. Den drastiske 
nedgangen i skattytertall synes å indikere nærmest et slags 
sammenbrudd i deres etablerte produksjonsmåte. Ikke minst skulle 
en ha forventet en midlertidig oppgang rundt 1620 igjen, dersom 
vanskene var av mer midlertidig karakter. Dette ville ha vært i 
samsvar med andre regioner, hvor perioden 1600 - 1620 også 
fremstår som en "svak" periode. Imidlertid beveger ikke skatt
ytertallet i Varanger seg opp igjen, etter at det svenske 
militære eventyret er over, eller etter at ressurs-striden er 
bilagt. Det beveger seg ikke oppover igjen for etter 1640-årene. 
- Presset mot deres etablerte produksjonsmåte synes å ha kastet 
Varanger-samene ut i en labil situasjon, hvor de søkte etter 
alternative subsistens-aktiviteter. Økt vektlegging på februk var 
en slik mulighet, økt vekt på fiske en annen, og endelig var 
tamreinhold, ikke minst i kombinasjon med februk og fiske også et 
alternativ. 

10.5. Produksjonsmåter under endring: Tids-snitt på lavere nivå 
fra slutten av 1600-tallet. 

Vi skal kort trekke fram noen holdepunkter fra Finnmark på 
slutten av 1600-tallet, som antyder visse trekk ved kystsamenes 
øknomiske tilpasning, og som kanskje kan gi et perspektiv på de 
prosesser som er i gang tidligere i århundret. Det dreier seg 
dels om trekk i skiftematerialet, og dels om regionale varia
sjoner i husholdsstørrelsen hos kystsamene, slik dette kommer til 
syne i Adelaer-manntallet 1690. Dette vil derfor også innebære at 
vi rent midlertidig beveger oss fra "region-nivået", hvor denne 
analysen stort sett utføres, og ned på et lavere nivå - husholds
nivå - for å se om klarlegging av materialet på dette nivået kan 
bidra til forklaringer av de mønstre vi konstaterer. 

10.5.1. Skiftematerialet ca. 1700. 

Kolsrud (1961) var den første som påviste systematiske for
skjeller i produksjonsmåten (den økonomiske tilpasningen) mellom 
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kystsamene i Vest- og Øst-Finnmark. (Kolsrud 1961:63: jfr. 
kapittel 1 foran, side •••• ) - Alf Ragnar Nielssen har fulgt opp 
og til dels kontrollert Kolsruds resultater, gjennom en under
søkelse av i alt 85 samiske skifter fra kyst-Finnmark i tids
rommet 1686 - 1705, med henblikk på å kartlegge den økonomiske 
tilpasningen hos kystsamene. 2 83 av skiftene er etter geografisk 
opphav fordelt mellom 4 regioner: Varanger, Tana/Laksefjord/
Porsanger, Kvalsund/Klubben og Altafjorden. (Dette er en 
inndeling som lar seg forene med den vi har lagt til grunn for 
denne undersøkelsen.) - Skiftene er undersøkt med henblikk på hva 
gjenstandsmaterialet kan fortelle om utstyr for jakt og fangst 
(børser, feller, garn), havfiske (båter, fiskeutstyr og hjell), 
innretting på fehold (antall kyr og småfe), reindrift samt 
håndverks-utstyr (Øks, slegge, navar) og smed-verktøy som blåse
belger og ambolter). Forekomsten av de ulike typer utstyr og 
gjenstander i boene er kvantifisert, og oppgitt i frekvens
tabeller for de enkelte regioner. De resultatene som synes mest 
interessante i vår sammenheng, kan oppsummeres slik: 

Altafjorden fremstår som det området hvor den samiske nærings
virksomheten var mest allsidig. Et omfattende fehold og fiske var 
kombinert med jakt- og fangst-aktiviteter, samt håndverk 
(herunder båtbygging). Ved siden av Kvalsund/Klubben var Alta
fjorden det området hvor flest samefamilier hadde kyr (77,8 og 
85,7 prosent), og hvor det gjennomsnittlige feholdet var høyest 
(2,8 kyr, 11 sauer og 2,6 geiter). Samtidig var det også et 
innslag av rein hos disse samene, som for størstedelen likevel 
ikke var blitt spesialiserte reindriftsutøvere. Disse rein
hjordene ble hovedsaklig tatt hånd om av spesialiserte nomader, 
som sytingsrein. I Alta og Kvalsund/Klubben fantes det også båter 
i 80 - 89 prosent av skiftene. Endelig fremstår også kystsamene i 
Alta som de mest "velstående", målt i det antall "våger" formue, 
som skiftene gjøres opp med. I Alta gjøres eksempelvis mer enn 40 
prosent av skiftene opp med en balanse på over 151 våger, mens 95 
prosent av skiftene i Kvalsund/klubben ligger under 150 våger. I 
Tana/Laksefjord/Porsanger ligger 60 prosent av skiftene under 50 
våger, mens 20 prosent faller i intervallet 50 - 150 våger. 
Endelig faller også flertallet av skiftene i Varanger (55 
prosent) i intervallet 50 - 150 våger, med resten likelig fordelt 
over og under disse grensene. Nielssen advarer likevel mot å 
slutte for mye av slike mål på "velståenhet", ettersom disse 
målene pr. definisjon lar slikt utstyr som hører med til bestemte 
aktiviteter få høy uttelling i form av verdsetting ved skiftene. 
For Altafjorden er det særlig feet og reinholdet som slår ut i 
høye verdier i skiftene. Dette behøver ikke å bety at samene i 
andre regioner har "levd fattigere". De kan f.eks. ha drevet 
betydelig jakt og fangst, uten at det på den måten har avleiret 

2 A. R. Nielssen: "Economic Adaptation among the Coast Sami 
Population in Finnmark c. 1700. A Study Based on the Probate 
Records 1686 - 1705." Acta Borealia, A Norwegian Journal of 
Circumpolar Societies, vol. 3, 1986, s. 21 - 41. 
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seg i utstyr som fikk tilsvarende høy vurdering ved skifte. 

I Porsanger/Laksefjord/Tana synes folk å ha deltatt i de 
kommersielle fiskeriene i mindre grad enn lenger vestpå. Likevel 
inneholdt noe over 50 prosent av skiftene båter. Februket var 
dessuten mindre omfattende enn lenger vest. Dette området har det 
laveste gjennomsnitts-antallet kyr, mens sauen dominerte. 
Håndverksutstyr er ikke nevnt i det hele tatt i skiftematerialet, 
mens utstyr til jakt og fangst var godt representert. I dette 
området opptrer det et klart skille mellom en mer tradisjonell 
kystsamisk tilpasningsform, kjennetegnet av en kombinasjon av en 
lang rekke aktiviteter, og den spesialiserte reindrifts-næringen 
som tok til å vokse fram, også fra kystsamenes rekker. (Denne 
klare differensieringen kommer for øvrig også til syne i Adelaer
manntallet.) Nielssen skriver: "Kombinasjonen lite storfe - stort 
innlsag av jakt- og fangstredskaper - lav formue passer godt inn 
i det mønsteret en kan forvente å finne i et samfunn hvor jakt og 
fangst fortsatt spiller en viktig rolle." (Nielssen 1986a:40.) 

Varanger gir i følge Nielssen det mest kompliserte bildet. Den 
kystsamiske befolkningen her var engasjert både i februk og 
fiske, men ikke i samme grad som områdene i Vest-Finnmark. (Alta 
og Kvalsund/Klubben.) Innslaget av båter var eksempelvis mindre i 
Varanger enn i de vestlige områdene. Likeså lå det gjennom
snittlige kyr-tallet på et nivå mellom Alta og Tana/Laksefjord/
Porsanger (1,8 pr. hushold). Februket var altså av større 
betydning enn i mellom-regionen. Men i tillegg inngikk rein som 
en integrert del av husdyrholdet. Det later ikke til å ha funnet 
sted samme grad av polarisering eller differensiering mellom dem 
som hadde tatt opp reindrift som spesialisert næringsvei og de 
andre, som f.eks. i Porsanger. Reinen var dessuten viktig for 
transport. (Jfr. Niemi 1983:186, 253.) Nielssen beskriver en 
befolkningsgruppe som inntar en mellom-posisjon mellom fisker
bonde-økonomien og reinnomadismen, og som ikke riktig har funnet 
sin nye "Økonomiske identitet". Han hevder at den mest rimelige 
tolkningen er å anta at det er en økonomiske overgangs-prosess 
som er i gang, og hvor differensieringen ikke er kommet så langt 
ennå. Nielssen påpeker at dette er påfallende, all den stund det 
er i dette området at den gamle fangstkulturen er dokumentert 
best og lengst ned i tid. 
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10.5.2. Husholdsstørrelse og -struktur ca. 1690. 

Det såkalte Adelaer-manntallet fra 1690 kan gjennom det tidssnitt 
det gir av den norske og kystsamiske befolkningen i Finnmark, gi 
noen antydninger om husholdsstørrelse og - struktur blant 
kystsamene, som kan holdes opp mot det bildet Nielssen tegner. 

I forhold til den generelle balansen mellom folketall og 
ressurser og de mange faktorer/variabler som er med og påvirker 
denne balansen, må det kunne konstateres at størrelsen og 
strukturen på husholdet3 representerer eller reflekterer noe av 
det som menneskene har en viss evne til å manipulere med, og 
tillempe, ut fra sine behov. Dette gjelder særskilt spørsmålet om 
allokering av arbeidskraft innenfor subsistensmåten og or
ganiseringen av denne arbeidskraften. På denne måten inngår 
husholdsstrukturen sammen med andre faktorer som i en viss grad 
lar seg påvirke av menneskelige tiltak. Dels kommer den på linje 
med andre slike faktorer, og dels er den i seg selv et uttrykk 
for dem: Enkelte befolkningsregulerende mekanismer kan ha en viss 
innflytelse på fertiliteten, og særskilte sosiale institusjoner 
- bl.a. når det gjelder arve-regler - kan virke regulerende inn 
på antall disponible "levebrød" i et samfunn; eller sette nøye 
skranker for giftermålsalderen, - og dermed for andelen av 
kvinnenes produktive periode som faller innenfor ekteskapet. 
Dermed påvirkes igjen fertiliteten. I motsetning til dette fantes 
det i eldre samfunn en rekke faktorer som hadde avgjørende 
virkning på ressurs-balansen, men som menneskene ikke var i stand 
til å kontrollere, men var "prisgitt" i større eller mindre grad, 
i første rekke mortaliteten, eller kanskje mer generelt: Det 
almenne "epidemiologiske klimaet" (Dyrvik). (Ressurs-balansen 
vil selvsagt være avhengig av en lang rekke andre faktorer; derav 
noen som kan betraktes som "eksterne" i forhold til dette, som 
f.eks. ressurs-knapphet som følge av konkurranse mellom ulike 
folkegrupper, fremmed besetnings-ekspansjon m.v.) Husholdet 
dannet de organisatoriske rammene som en rekke avgjørelser ble 
truffet innenfor: M.h.t. barnefødsler, det å ta inn andre 
familiers barn og ungdom som tjenere, osv. På den måten vil vi 
oppfatte regulering av husholda-størrelsen og strukturen som 
tilhørende den "kulturelle sfæren" (kulturelle systemet"), i den 
forstand at det har med organiseringen av den menneskelige 
arbeidskraften i forhold til subsistens-måten å gjøre; - eller 
rett og slett er uttrykk for slik regulering. 

3 "Hushaldet (husholdningen) er ei eining av eitt eller 
fleire menneske som har særskild bustad og kosthald. Størst vekt 
bør nok leggjast på kosthaldet fordi det nettopp samlar i seg dei 
to forholda som er viktige i hushaldet: Det fysiske samveret 
rundt eit bord og i ein bustad, og innordninga i ein sams 
økonomi." (Dyrvik 1983:184.) - 11 

••• hushållen betraktade som den 
grupp som åter och sover tillsammans (har) i starsta delen av 
Europa, varit relativt jåmnstora från slutet av 1500-talet till 
slutet av 1880-talet." (Gaunt 1983:290.) 
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Siden husholdsstrukturen vedrører disponeringen og organiseringen 
av arbeidskraften i forhold til subsistensmåten4 , kan den i en 
viss grad belyse hvordan menneskene i vedkommende samfunn har 
"tilpasset seg" de rådende forutsetninger, såvel av ressurs
messig, som teknologisk og kulturell art. Husholdsstørrelse og -
struktur kan eksempelvis analyseres på bakgrunn av hvordan den 
ressursmessige fordelingen innenfor et samfunn er. Tilpasnings
former som er basert på utnyttingen av særskilte "nisjer", kan 
f.eks. også reflekteres i en særskilt husholda-struktur. 
Tilpasningsformer som er basert på en intensiv kombinasjon av 
ulike muligheter for utkomme, har generelt vist seg å henge 
sammen med store hushold, fordi behovet for arbeidskraft har vært 
høyt og jevnt over størstedelen av året. Omvendt har f.eks. 
husholdene vist seg å være relativt mindre, der arbeidskraft
behovet varierer svært, men topper seg i særskilte sesonger 
("onner" i jordbruket). Arbeidskraft-behovet dekkes da ofte ved 
hjelp av andre institusjonelle virkemidler, som midlertidige 
tjenerforhold, reserve av daglønnere i jordbruket m.v. - Ut fra 
dette vil husholds-størrelse og -struktur kunne betraktes som 
resultat av en serie beslutninger fattet på "individ-" eller 
"mikro"-nivå, m.h.t. hvordan husholdene skal organiseres i 
forhold til subsistensmåten. Slik forteller de noe om menneskenes 
"økonomiske og økologiske tilpasning" i vedkommende samfunn. -
Dermed synes selve husholdsorganiseringen å kunne gi en pekepinn 
om disponeringen av det samfunnsmessige arbeidet, og hva slags 
sosiale rammer og institusjoner dette foregår innenfor. Ved at 
arbeidskraften primært er organisert og disponert i hushold, vil 
denne organiseringen, strukturen fortelle noe om hvordan en del 
av allokeringen av det samfunnsmessige arbeidet foregår; nemlig 
det som er gjenstand for beslutninger på husholdsnivå. Således 
kan det også indikere noe om hva slags logikk som er dominerende 
på det sosiale plan; den "rasjonaliteten" som er definert gjennom 
produksjons-relasjonene, eller produksjonsmåten. Men husholds
organiseringen utgjør langt fra totaliteten av forutsetninger. 
En analyse av dette kan derfor ikke være uttømmende for hvordan 
det samfunnsmessige arbeidet i sin helhet blir allokert; enn si 
hvordan den "rasjonaliteten" blir etablert eller transformert, 
som denne allokeringen foregår etter. - Imidlertid vil det kunne 
være med og indikere hva slags logikk som er dominerende på det 
sosiale plan. Dessuten vil arbeidskraft-disponeringen på 
husholdsnivå kunne være med og stille betingelser for slik 
endring av "rasjonalitet". (Se kapittel 3.) 

Hensikten med disse kommentarene er å presentere noen hovedtrekk 
som et utgangspunkt for presentasjon og kritikk av 1690-mate
rialet; ikke å gi noen uttømmende presentasjon av husholdsstudier 
som særlig historisk og demografisk disiplin. For en innføring i 
dette henvises til standardverk om historisk demograf i og 

4 Jfr. Gaunt 1983:86: "Hushållens storlek och struktur var 
resultatet av en balans mellan konsumtionsbehov og produktionskapac 
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befolkningsstudier, som eksempelvis Dyrvik 1983 og Gaunt 1983: 
85-116, 290-294. 

Studier av husholdsstruktur i tradisjonelle vesteuropeiske 
samfunn, i hovedsak basert på agrare næringer, har påvist at 
størrelse og struktur på husholdene kan settes i sammenheng med 
en lang rekke faktorer. (Gaunt 1983, Laslett 1983.) Noen av de 
viktigste synes likevel å være behovet for arbeidskraft som de 
aktuelle subsistens-aktivitetene stiller, (arbeidsintensiteten i 
tilpasningsformen), og tilgjengeligheten/disposisjonen over 
nødvendige og aktuelle ressurs-enheter. Under forhold hvor det er 
relativt fri og åpen tilgang til de aktuelle ressursene, utgjør i 
hvert fall dette ingen særskilt bremsende faktor på etableringen 
av nye hushold, nye produksjons- og konsuropsjons-enheter. Det er 
m.a.o. mulig å skape "levebrød" (occupations). I slike tilfelle 
vil sammensetningen av husholdet i større grad kunne avpasses 
eller bestemmes av hensynet til hvor arbeidsintensive teknikker 
den aktuelle subsistensmåten forutsetter. 

Omvendt kan en ha å gjøre med sterke, virksomme sosiale institu
sjoner og reguleringer (bl.a. arveregler), som legger kraftig 
bånd på tilgangen til aktuelle ressurs-enheter. Dette var i høy 
grad tilfelle i de klassiske, europeiske jordbrukssamfunn, hvor 
husholdene lett ble store og alderen for å kunne opprette eget 
hushold ble svært høy, om man da i det hele tatt fikk denne 
sjansen. Det tradisjonelle vesteuropeiske mønstret gikk som kjent 
ut på høy giftermålsalder og stor andel som forble ugifte. 
Arbeidskraften ble på denne måten "hopet opp" innenfor rammene av 
de etablerte hushold. Men dette kunne også være en fordel, i 
tilfeller hvor subsistens-aktivitetene forutsatte høy grad av 
arbeidsintensitet på jevnlig basis. Et hovedsynspunkt går 
dessuten ut på at disse forholdene fulgtes ad. Befolkningen slo 
over i mer arbeidsintensive tilpasningsformer i takt med, og som 
følge av at den relative tilgangen på ressurs-enheter ble 
knappere, på grunn av folketilvekst, høyere generell levealder 
og/eller mildere "epidemiologisk klima", som førte til "flere 
munner å mette". 

Barna kunne som naturlig reserve dekke behovet for arbeidskraft 
et stykke på vei. Videre kunne tjenerskapa-institusjonen fungere 
utjevnende for behovet for arbeidskraft, ved at de familiene/
husholdene som i perioder hadde overskudd av arbeidskraft på 
grunn av barnas oppvekst, - kunne stille dette overskuddet til 
disposjon for andre husholds-enheter, hvor f.eks. barna ennå var 
små. Dette ville i så fall representere et livssyklus-mønster, 
dvs. behovet for "ekstra" arbeidskraft varierer i takt med et 
normalt forløp av utvikling innen kjernefamilien, gjennom barnas 
fødsel, oppvekst og overgang til voksen alder. I særskilte 
"topper" kunne det da være aktuelt å spe på med andre, voksne 
slektningers arbeidsevne. Under slike forhold ville barna fylle 
"tjener-rollen" i en periode av sin "livskarriere", på en 
"livsstasjon". Imidlertid kan man også ha å gjøre med sosiale 
mønstre hvor samfunnet nærmest er helt tvedelt i to grupper, som 
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er kjennetegnet av at den ene gruppen på mer permanent basis 
"eksporterer" sitt overskudd av arbeidskraft til den andre 
gruppen. Slike forhold henger som oftest sammen med at for
delingen er svært skjev mellom gruppene når det gjelder produk
sjonsmidler. I slike tilfeller blir ikke tjener-rollen noe man 
går inni, på et visst trinn i "livskarrieren", og så forlater 
igjen på et seinere tidspunkt. Tvert finner man at folk kan bli 
stående i denne rollen livet ut. 

Av dette fremgår det at det innen husholds-studier - såvel som 
ved studiet av andre demografiske fenomen - blir helt vesentlig å 
skjelne mellom de trekk ved mønstret som er 

1) livs-syklus- eller aldersbestemt, altså utslag av at 
husholdet eller individet befinner seg i en bestemt fase av 
en utvikling de fleste gjennomløper5 , - "en livsstasjon"; og 
de trekk som er 
2) tidsbestemt, eller "kullbestemt"; som reflekterer 
særskilte betingelser som knytter seg akkurat til den 
aldersgruppen, eller det utvalget hushold vi studerer, 
f.eks. som følge av (Sundtske) bølgebevegelser i folketall 
og fødselstall. 

Skal mønstre som vi identifiserer hos ulike aldersgrupper i 
befolkningen kunne tolkes som livssyklus-mønster, burde vi 
strengt tatt kunne godtgjøre at gruppene hadde nøyaktig samme 
størrelse i utgangspunktet, og nøyaktig samme livshistorie. 
(Dyrvik 1983:32-33.) I praksis er dette imidlertid ugjørlig å 
oppfylle dette fullstendig, slik at kravene må dempes noe. - I 
analysen av husholdsstruktur synes det imidlertid vesentlig å 
prøve å isolere virkningen av disse determinantene så langt det 
er mulig, slik at en ved eliminasjon kan komme fram til 

3) de trekk ved det avdekkede husholds-mønstret som med 
rimelig sannsynlighet kan settes i samband med mer under
liggende faktorer, som har med økologiske og tilpasningsmes
sige forhold å gjøre: Hvilke økologiske "nisjer" utnyttes av 
husholdet, og hvilke føringer får dette for organiseringen, 
- når man ser bort fra variasjoner diktert av "stasjon" i 
livssyklus, eller tids- og kull-bestemte forhold? 

Vi vet generelt lite om reguleringer og mekanismer som påvirket 
husholdsstørrelsen og -strukturen i samiske f angtsamfunn, 
ettersom relevant kildemateriale kun eksisterer i svært begrenset 
utstrekning. Selv om en fra seinere tid kjenner kollektive 
styringsordninger gjennom siida-styre innenfor enkelte deler av 
Sapmi, er det på detaljplanet uklart hvordan disse organenes 
regulering av ressurs-grunnlaget grep inn, og var med og påvirket 

5 For familie-husholdet: "familie-syklus". 
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størrelsen og strukturen på de primære produksjons-enhetene, 
familie-husholdene. - Et grunnleggende spørsmål er her nettopp 
hvilke overordnede sosiale rammer og institusjoner som alloke
ringen av det samfunnsmessige arbeidet foregår innenfor. (Jfr. 
kapittel 2, s. 46f., 55.) I hvilken grad, eller hvilke deler av 
dette arbeidet blir fordelt innenfor det større kollektivet, og 
hva er gjenstand for fordeling innenfor mindre, produksjons- og 
konsumpsjans-enheter, som familie-hushold. Hvilken rolle spiller 
det dessuten for den sosiale organiseringen av arbeidet, dersom 
eksterne politiske myndigheter kommer med tiltak som svekker de 
lokale, kollektive styringsorganene? - Det synes f .eks rimelig å 
tenke seg at arbeid, innsats og utbytte i samband med de store, 
kollektive jakt- og fangst-aktivitene (bl.a. på villrein), har 
vært koordinert og regulert på kollektivt plan. Men samtidig er 
det rimelig å tenke seg at arbeidsinnsatsen på andre felt har 
vært regulert innenfor rammene av familie-hushold. - Når det 
gjelder den nye ekspanderende tilpasningsformen som den spesia
liserte pastoralismen basert på rein utgjorde, er det en kjent 
sak at denne var karakterisert av et jevnt stort arbeidskraft
behov gjennom årets ulike sesonger. Tradisjonelt vet en at dette 
arbeidskraftbehovet har vært dekket ved at en relativt stor andel 
av familiens egne barn har vært trukket inn i samme produksjons
og konsumpsjans-enhet, samtidig som det har vært utstrakt bruk av 
tjenere (drenger). 

Når samiske samfunn som de i kyst-Finnmark viser variasjon i 
husholda-størrelse, kan det derfor teoretisk forklares på to 
måter som i prinsippet er uavhengige (gitt at de har samme eller 
tilsvarende betingelser når det gjelder fertilitet og morta
litet): 

1) Der hvor husholdene er større, kan det henge sammen med større 
individuell konkurranse om ressurs-enhetene, hvor det ikke fore
ligger noe kollektivt, regulerende grep, utøvet gjennom et 
overordnet siida-styre e.l., eller hvor slik regulering er svak. 
Dette kan i sin tur henge sammen med en spesialisering i retning 
av enkelte næringsaktiviteter, som i større grad henviser alle 
til et begrenset sett av ressurs-enheter, og øker "etter
spørselen". 

2) Ressursutnyttingen kan være særlig arbeidsintensiv (eventuelt 
også som følge av spesialisering), slik at husholdene trenger 
store mengder tilgjengelig arbeidskraft. Den spesialiserte 
reindriften som vokser frem i perioden, kan tjene som eksempel. 

Når det konkret gjelder studiet av kystsamisk husholdsstruktur 
med utgangspunkt i Adelaer-manntallet som kilde, er flere 
vesentlige kritiske momenter som bør vektlegges: 

1) Manntallet utgjør bare en isolert kilde, som gir oss 
innfallsport til ett "tverrsnitt", et øyeblikksbilde av 
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befolknings- og husholds-strukturen i ett tidssnitt. For i 
det hele tatt å kunne uttale oss om stabile eller dynamiske 
trekk ved mønstret for husholdene, ville det være en 
forutsetning med minst ett målepunkt til. 

2) Selv om vi skulle hatt tilgang på flere målepunkter, er 
manntallet av 1690 svært mangelfullt i seg selv, når det 
gjelder vesentlige opplysninger for å kartlegge strukturen 
til husholdene. - Dette gjelder i første mangelen på alders
oppgaver. Dette innebærer f.eks. at vi mangler mulighet til 
å sortere og beregne andel av husholdene i henhold til 
hovedpersonenes alder; noe som er helt vesentlig, dersom en 
skal søke å avdekke livssyklus-trekk ved mønstret. Dessuten 
får vi heller ikke gruppert barna etter aldersgrupper; noe 
som kunne tjent som grunnlag for å vurdere hvorvidt eldre 
barn forble boende i oppvekst-husholdet. 

Vi mangler altså vesentlige forutsetninger for å kunne belyse 
husholdene som de "dynamiske foretak" de i virkeligheten er. Men 
til tross for disse vesentlige manglene, ser det likevel ut til 
at opplysningene i Adelaer-manntallet kan antyde noe om regionale 
variasjoner i husholds-strukturen blant kystsamene i Finnmark. 
Utsagnskraften ved disse indikasjonene synes dessuten å Øke, når 
vi sammenholder dem med de trekk som A. R. Nielssen har ment å 
kunne påvise i skiftematerialet, slik vi har referert ovenfor. 

Med disse forbehold gjengir vi i tabellene 10.4. - 10.6. nedenfor 
de opplysninger som lar seg hente ut av Adelaer-manntallet. I 
utgangspunktet er de gjengitt fjord for fjord, stort sett etter 
den inndeling som er lagt til grunn for denne fremstilling, og 
til dels hos Nielssen 1986. Imidlertid sees det at tallmaterialet 
for enkelte fjorder blir så lite, at de variasjonene som 
fremtrer, neppe er statistisk signifikante. (Jfr. f.eks. Dyrvik 
1983:186f.) For å kunne trekke valide slutninger på en del 
områder, er derfor materialet slått sammen, slik at beregnings
grunnlaget blir større. - I tabellene 10.4. - 10.6. er den 
gjennomsnittlige husholdsstørrelsen beregnet på grunnlag av den 
trykte utgaven av Adelaer-manntallet, med unntak av Altafjorden i 
"snevrere forstand", hvor oppgavene er hentet fra H. Mindes 
bearbeiding av den utrykte kilden, sammenholdt med skatte
manntallene av 1689 og 1690. 6 Det er videre beregnet standard
avvik, og dessuten variasjons-koeffisienter, som utgjør et 
sammenliknbart mål på spredningen rundt det aritmetiske gjennom
snittet, ved at standardavviket settes i relasjon til gjennom
snittet. Det er i virkeligheten bare et slikt uttrykk som kan 
legges til grunn for en sammenliknende vurdering av spredningen, 
ettersom regionene har ulike gjennomsnitt. (Mook 1980, s. 233.) 

6 Minde 1975, særskilt s. 42ff. 
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Tabell 10.4. Gjennomsnittlig husholdssterrelse i Finnmark 1690, 
samt standardavvik og variasjons-koeffisient. <Etter Adelaer
manntallet. > 

Region: Antall Hushol ds- Standard- Var. koeff • : 
hushold: størrelse: avvik: 

Arit. Median: 
gj.snitt: 

Varanger 100 3,89 4,Ø0 2, 183 0,5612 

Tana 10 3,70 4,00 2,359 0,6376 

Laksefjord Cekskl. 53 3,98 4,E>0 2,Ø89 0,5247 
reindriftsutøvere> 

Porsanger Cekskl. 41 3,46 3,E>0 2,367 0,6835 
reindriftsut~vere) 

•(val sund/Klubben 36 3,69 3,00 2,214 0,5994 

Altafjord 30 4,46 4,00 2, 145 0,4802 

Reindriftsutøvere 
Laksefj./Porsanger 11 4,91 5,Ø0 2,300 0,4685 
-----------------------------------------------------------------------
Varanger 100 3,89 4,00 2, 183 0,5612 

Tana/Laksefj./Pors 104 3,75 4,00 2,220 0,5920 

Alta/Kvals./Klubben 66 4,E>5 4,E>0 2,201 0,5435 
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Tabell 10.5. Husholdsstruktur i Finnmark 1690. <Etter Adelaer
manntallet. > 

Region: Antall Hoved- Ekte- Barn/ Tjeneste- Slekt: Andre: 
hushold: person: make: fosterb.: folk: 

SUM: 

-------------------------------------------------------------------------------
Varanger 1Ø0 1,ø0 ø,75 1, 81 Ø,25 Ø,Ø8 3,89 

Tana 10 1,ø0 0,60 1,60 0,20 0,30 3,70 

Laksefjord 53 1,00 0,81 1,52 0,23 ø,42 3,98 

Porsanger 41 1,00 0,68 1,32 0,22 0,24 3,46 

Kvalsund/ 
Klubben 36 1,00 0,61 1,97 0,05 3,69 

Alta 30 1,00 0,73 2,03 0,30 0,36 O,Ø3 4,46 

Reindrift 11 1,00 0,73 2,82 0,27 4,91 
-------------------------------------------------------------------------------
Varanger 100 1 'E>0 0,75 1'81 0,25 0,Ø8 3,89 

Tana/ 
Laksefj./ 104 1,0ø 0,74 1,45 0,22 E>,34 3,75 
Porsanger 

Alta/ 
Kvalsund/ 66 1,ø0 0,70 2,00 0, 17 0, 17 0' E>1 4,E>5 
Klubben 
-------------------------------------------------------------------------------
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Tabell 10.6. Fordeling av hushold etter størrelse (kumulativ 
frekvens> i Finnmark i 1690. <Etter Adelaer-manntallet.> 

Hushold- l<val sund/ 
størrelse: Varanger: Tana: Laksefjord: Porsanger: nubben: 

Kum. Kum. l<um. Kum. Kum. 
Ant.: i.: Ant.: 'l.: Ant.: 'l.: Ant.: i.: Ant.: 7.: 

Alta: Reindrift: 
Kum. Kum. 

Ant.: r.: Ant.: i.: 
---------------------------------------------------------------------------------------

1 18 1E>0 ,0 2 100,0 5 iøø, 1 10 100,0 10 100,0 1 100,1 
2 10 82,0 2 80,0 B 90,7 9 75,6 6 1E>0' El 1 91,0 
3 19 72,0 10 75,6 4 53,6 9 72,2 3 8Ø,Ø 1 81, 9 
4 19 53,0 4 6Ø,O 12 56,7 5 43,8 4 47,2 1Ø 70,0 
5 10 34,0 8 34, 1 6 31,6 5 36, 1 3 36,7 5 72,8 
6 9 24,0 4 19,0 2 17,0 3 22,2 5 26,7 
7 9 15,0 1 20,0 4 11, 4 3 12' 1 3 13,9 2 27,3 
8 4 6,0 1 tø,o 1 3,8 1 4,8 2 5,6 1 lEl' (I 
9 1 2,0 1 6,7 1 9' 1 

10 1 1, 0 
11 1 2,4 1 3,3 
12 1 1, 9 
---------------------------------------------------------------------------------------

100 10 53 41 36 30 

Tabell 10.7. Gjennomsnittlig husholdsstarrelse i Finnmark 1690 og 1801. 
<Etter Niemi 1983 og Minde 1975.) 

Samer: 

Nordmenn, 
inkl. borgere 
& embetsmenn: 

Kvener: 

1690: 

Varanger: Alta: 

3,847 4,46 

4,89 5,01 

/ 

1801: 

Varanger: Alta: 

4,4-4,7 5,21 

4,8 5,55 

5,48 

11 

7 Niemi 1983:311 regner med en befolkning på 388, med 101 husholdsoverhoder, mens j~ 
finner 389 fordelt på 100 husholdsoverhoder. 
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Gaunt (1983) hevder at husholdene, - forstått som den gruppe som 
spiser og sover sammen, - har vært relativt jevnstore over 
største delen av Europa fra slutten av 1500-tallet og fram til 
slutten av 1800-tallet. I 1890 var den gjennomsnittlige husholds
størrelsen i Sverige 4,56. (Gaunt 1983:291.) I en oversikt som 
gjelder 100 engelske sogn fra 1574 til 1821, viser Laslett 
(1983:96) at husholdsstørrelsen kunne variere svært med sosial 
status. I forhold til det eldre engelske samfunnet kommer de 
kystsamiske husholdene i Finnmark på 1690-tallet ut på linje med 
sosiale kategorier som handelsmenn og håndverkere, arbeidere og 
fattige; mens høyere sosiale skikt, som sjøleiere og lei
lendinger, samt geistlige og lavadel hadde klart større hushold i 
gjennomsnitt. I forhold til en undersøkelse av BOrje Hanssen fra 
det sørøstre Skåne på slutten av 1700-tallet, kommer de kyst
samiske husholdene ut på linje med yrkeskategoriene "gatehusfolk, 
arbetskarlar" og "ll:igre tjl:insteml:in" i det skånske samfunnet. 
(Hanssen 1977:50-54.) - Marianne Erikstad (1979) har i en 
undersøkelse av husstandsstruktur i Nord-Norge på grunnlag av 
folketellingen i 1801 beregnet gjennomsnittlig husstands
størrelse for en rekke yrkes-grupper. I forhold til hennes tall 
for Finnmark amt (- som på denne tida omfattet de nåværende Troms 
og Finnmark fylker -) kommer tallene for kystsamene etter 
Adelaer-manntallet stort sett lavere ut enn yrkes-kategoriene 
"rene fiskere" og "husmenn og fiskere", som har hushold på 4,5 og 
4,3. 1690-tallets kystsame-hushold synes mer på linje med 
husholdene hos den sammenslåtte yrkes-kategorien "andre" i 1801, 
med gjennomsnittlig husholdsstørrelse på 4,1. Denne kategorien 
skjuler bl.a. grupper som "innerster, dagleiere, tjenestefolk, 
pensjonister, kårfolk, folk som lever av håndarbeid, folk som 
nyter opphold, fattige og andre yrker". (Erikstad 1979:22.) 
Hushold på denne størrelsen ligger nærmest opp til det kystsamene 
lengst vest i Finnmark oppviser i 1690. De få reindrifts-utøverne 
vi har kunnet registrere i 1690, kan sies å ligge nærmest 
kategorien "husmenn" i 1801 (4,7). Det er imidlertid høyst 
tvilsomt hvor mye en slik sammenlikning egentlig gir, all den 
stund vi sammenlikner kystsamene på grunnlag av 1690-tall, med 
1801-tall for hele det daværende Finnmark amt. - Da synes det mye 
mer relevant med en parvis, synkron sammenlikning årstall for 
årstall, der en også ser på hver folkegruppe for seg; slik det er 
gjort i tabell i 10.7. -
I en undersøkelse fra Alta har Henry Minde funnet at samene i 
1690 hadde klart mindre hushold enn nordmennene, som i gjennom
snitt fremviste en husholdsstørrelse på 5,01. (Minde 1975:50.) 
Fram til 1801 hadde husholdene vokst både for samer og nordmenn, 
som nå hadde henholdsvis 5,21 og 5,55 personer i gjennomsnitt. I 
tillegg hadde kvenene kommet til, og plasserte seg tett opp under 
nordmennene med 5,48 personer. (Minde 1975:126.) Tilsvarende har 
Niemi (1983:406-408.) for Varanger funnet at samene hadde klart 
mindre hushold enn nordmennene i 1690, men at husholdsstørrelsen 
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for samene her økte markert frem mot 1801, mens den stod på 
stedet hvil for nordmennene. 

Ser vi til og begynne med på de 11 husholdene som har slått inn 
på reindrift som spesialisert tilpasningsform, fremviser disse 
en gjennomsnittstørrelse og en struktur på husholdet, som er 
markant forskjellige fra dem som praktiserer ulike varianter av 
kystsamiske tilpasningsformer. Den gjennomsnittlige størrelsen på 
husholdet ligger på 4,91 personer, mens gjennomsnittene blant 
kystsamene varierer fra 3,46 til 4,46. Dette under forutsetning 
at vi finner å kunne feste lit til oppgavene for reindrifts
samene. I forhold til materialet for kystsamene er grunnlaget 
svært spinkelt og såpass minimalt at tilfeldigheter synes å 
kunne få stort utslag. Den høye andelen relativt store hushold 
hos reindriftssamene er kanskje likevel uttrykk for en tendens: 
Grunnlagsmaterialet, i form av fordelingen av antall hushold av 
ulik størrelse, er angitt med kumulativ frekvensfordeling i 
tabell 10.6. Ser vi på andelen hushold på 4 personer eller 
mindre, finner vi at det bare er 3 av de 11 reindriftshusholdene 
som kommer i denne gruppen. Andelen hushold i dette størrelses
intervallet er imidlertid jevnt over 2/3 i alle kystsame
regionene. - Til sammenlikning kan det nevnes at Niemi (1983) 
fant at den gjennomsnittlige husholdsstørrelsen hos fjellsamene 
ført under Vadsø sogn i 1801 var 4,6. (Niemi 1983:408.) 

Det som trekker gjennomsnittet opp for reindriftssamene er særlig 
det høye barnetallet, som er betraktelig høyere enn hos kyst
samene. Innslaget av tjenestefolk synes mer moderat, både i 
sammenlikning med kystsamene, og med hva som kunne forekomme 
innenfor norske bondesamfunn og fisker-bondesamfunn. (Jfr. Dyrvik 
1983:187; Minde 1975:50.) 

En virkelig slående og betydningsfull forskjell kommer til syne 
når vi kontrasterer kystsamene i Porsanger (eller hele "mellom
området" Tana/Laksefjord/Porsanger) med områdene lenger vest, og 
med reindriftsutøverne. Av tabell 10.5. fremgår det at også 
kontrasten til Altafjorden fremfor alt går tilbake på barne
tallet. I forhold til de to ytterpunktene som Altafjorden (i 
utvidet betydning) og "mellområdet" utgjør, plasserer Varanger 
seg i en slags mellomstilling. 

Husholdamaterialet synes altså uten videre å bekrefte den 
differensiering eller nærmest "tvedeling" mellom en mer tradi
sjonell kystsamisk tilpasning og en reindrifts-tilpasning, som 
var antydet i skiftematerialet i følge Nielssen. - Ut fra 
skiftematerialet poengterte Nielssen videre Alta-samenes 
tilpasning som en vellykket, allsidig kombinasjonsdrift, med vekt 
på februk og fiske, men også med innslag av rein i samme økonomi. 
I et bosetningshistorisk og ressursmessig perspektiv kan en 
spørre om den høyere gjennomsnittsstørrelsen for hele det 
vestlige området ( - og særskilt Altafjorden i snevrere forstand, 
dersom vi skal våge å tro på tallene for de mindre regionene - ) 
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er diktert ut fra en "opphopning" av yngre slektledd innenfor 
husholdene med bakgrunn i relativ mangel på utkomme-muligheter 
("levebrød") som igjen er diktert av relativ ressurs-knapphet; 
eller om husholda-størrelsen heller må settes i samband med en 
særskilt arbeids-intensiv tilpasningsform, i forhold til de 
øvrige fjordene. 

Nå var ganske riktig kystsamene i Alta kommet under ressursrnessig 
press p.g.a. den norske ekspansjonen i bosetning og ressurs
utnytting gjennom 1600-tallets to første tiår. Det er likevel en 
del faktorer som taler imot at det fant sted en slik "opphopning" 
innenfor de samiske husholdene. Rent generelt finnes det en 
rekke indikasjoner på at den geografiske mobiliteten i de samiske 
samfunn på denne tiden var så stor, at yngre slektledd ikke ville 
ha forblitt i samme fjord, men søkt ut for å skaffe seg utkomme 
annetsteds. - Det er dessuten ingen av barna i husholdene i vest, 
som eksplisitt karakteriseres som "voksne". Det forekommer 
imidlertid 1-2 tilfeller av dette i Porsanger og Laksefjord. 

En nærmere analyse på "mikronivå" av den gjennomsnittlige 
sammensetningen av husholdene i vest, tyder heller ikke på at det 
var overrepresentasjon av voksne barn som lå bak den høye 
gjennomsnittstørrelsen på husholdet her. - Alta utmerker seg ved 
både å ha relativt høy andel tjenere og høy andel andre slekt
ninger i husholdet, i tillegg til høyt barnetall. Kvalsund/
Klubben har på sin side knapt har noen av delene. Nå har 
husholdene lenger øst også et visst innslag av tjenere, men der 
er til gjengjeld barnetallet atskillig lavere. Dette kan peke i 
retning av at samene i selve Altafjorden har tillempet en 
særskilt arbeids-intensiv tilpasning, hvor arbeidskraft-behovet 
overstiger det som kan dekkes av den egne barneflokken. Det kan 
være grunn til å sette dette i sammenheng med det resultatet 
Nielssen korn frem til på grunnlag av skiftene, når det gjaldt 
feholdet i Alta og Kvalsund/Klubben: Mens storfeholdet lå på 
samme (og relativt høye) nivå i begge regioner, og tallet på 
småfe heller ikke varierte i særtlig grad; holdt Altasarnene rein 
i mye større utstrekning enn de i Kvalsund/Klubben-området. -
Siden vi imidlertid ikke har noen kontroll med hvilket trinn av 
et normal f amilie-husholds syklus de registrerte husholdene 
representerer, og hvor sammenliknbare fjordene/regionene er på 
dette punkt, må vi imidlertid ta visse forbehold. 

Dersom vi likevel forutsetter sammenliknbare forhold på dette 
punktet, og samtidig går generelt ut fra at grunnleggende 
faktorer som fertilitet og mortalitet stort sett hadde samme 
effekt over hele det kystsamiske området, kan vi tegne følgende 
bilde, når vi holder variasjonene i husholdsstruktur sammen med 
analysen av skiftematerialet: 

I Altafjorden (med Kvalsund og Klubben) har kystsamene på 
slutten av 1600-tallet gjennomført en næringsrnessig satsing på 
februk og fiske, som innebærer en spesialisering av nærmest 
tilsvarende type som reindriftstilpasningen. I selve Alta er 
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dessuten et visst reinhold integrert i februket. Disse subsi
stens-aktivitetene organiseres innenfor rammene av familie
hushold som i kystsamisk sammenheng er relativt store, og som 
dessuten er relativt jevnstore. Dette kan betraktes som et 
nødvendig utslag av det store for-behovet som februket generelt 
har, og dessuten de krav som reinholdet stiller, til vokting m.m. 
Arbeidskraften kan ha vært direkte nødvendig for disse formålene. 
Samtidig kunne den komme godt med i fisket. - Genetisk sett kan 
imidlertid denne prioriteringen av subsistensaktivitetene godt ha 
som en av sine historiske forutsetninger det landnåm som ikke
samene foretok i fjorden først på 1600-tallet, og som førte til 
at kystsamenes tradisjonelle ressurs-områder ble sterkt inn
snevret. Sett i relasjon til de andre fjordene utelukker det 
heller ikke at mulighetene for alternativ handelskontakt kommer 
inn som en differensierende faktor. Den særskilte vektlegginga på 
februk, reinhold og fiske i Altafjorden kan sees som et svar 
kystsamene i dette området har kommet med, nettopp fordi det ble 
større trengsel om ressursene, samtidig som Alta-samene var 
avskåret fra den "utvei" som lå i en kompensering gjennom 
sterkere tettere utnytting av alternative handelsrelasjoner. Slik 
sett kan utviklingen av relativt store hushold, med bra tilgang 
på arbeidskraft, ha fortonet seg som en dyd av nødvendighet, når 
de skulle spesialisere seg på disse subsistensaktivitetene. 

Porsanger fremstår i klar motsetning til Altafjorden. Her er 
næringslivet i følge A. R. Nielssen preget av en kombinasjon av 
en lang rekke subsistens-aktiviteter, og hvor jakt og fangst 
fremdeles spilte en betydelig rolle, ut fra innslaget av jakt- og 
fangst-utstyr i skiftene. Selv om kystsamene på strekningen 
Porsanger/Tana/Laksefjord drev med fiske og februk, hadde det 
ikke samme omfang og dominerende rolle som i Alta. - Vi ser da 
også at gjennomsnitts-størrelsen på husholdene i Porsanger er den 
minste for alle fjordene; samtidig som de varierer kraftig i 
størrelse, - dersom vi da godtar tall-oppgavene for de enkelte 
regionene. Her ser husholdene langt fra ut til å være så 
"jevnstore" som i Altafjorden. - Når en relativt stor andel av 
samene i Porsanger opprettholdt en kombinasjon av en lang rekke 
subsistens-aktiviteter, kan dette også sees i perspektiv av 
mulighetene for alternative handelssamband. I dette området kan 
de alternative handelsrelasjonene ha hatt en bremsende eller 
forsinkende effekt på eventuelle tendenser blant kystsamene til å 
slå inn på spesialiserte tilpasningsformer. 

De andre fjordene - og kanskje særskilt Varanger - står etter alt 
å dømme i en slags mellomstilling. Når gjennomsnittsstørrelsen på 
husholdene ligger på et nivå midt i mellom Porsanger og Alta, 
synes det å harmonere godt med Nielssens tolkning om at Varanger
samene står oppe i en økonomisk overgangsprosess, og ikke helt 
har funnet frem til sin "økonomiske identitet". 
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10.6. Historisk-genetisk perspektiv på variasjonen i produksjons
måter blant kystsamene på 1600-tallet. 

Dersom vi spør nærmere etter opphavet til den variasjon i 
produksjonsmåter som vi på denne måten kan konstatere blant 
kystsamene i Finnmark på 1600-tallet, og hvilke faktorer og 
mekanismer som har medvirket til å frembringe dette bilde; kan vi 
gi følgende skisse: 

For Varangers vedkommende peker skattytertallene fra 1604 og 
utover i retning av en dyptgående krise. Skattytertallet synker 
brått til langt under halvparten av hva det har ligget på 
gjennom 2. halvdel av 1500-tallet. Skattytertallet synes dessuten 
å bli liggende på dette lavmålet gjennom 1620-, 30- og 40-årene, 
for deretter å stige igjen i løpet av siste del av 1600-tallet. 
Det kan her faktisk se ut til at en står overfor en form for 
"Økologisk sammenbrudd", i den forstand at områdets evne til å 
underholde en befolkning av den størrelsesorden som de tidligere 
skattytertallene gir beskjed om ( "carrying capacity"), blir 
avgjørende svekket i løpet av et relativt kort tidsrom. Vi har 
ovenfor satt denne svekkingen i samband med i første rekke tre 
press-faktorer: Ikke-samisk konkurranse og press mot deler av 
ressurs-grunnlaget, hardere skattetrykk, samt virkningen av 
svenske politisk-militære tiltak. 

Dette synes å ha langt alvorlige hindringer i veien for den 
videre opprettholdelsen av den etablerte produksjonsmåten. Dette 
må også ha vedrørt det vi ovenfor har kalt den "sosiale logikken" 
og de sosiale relasjonene, altså det vi har kalt strategiske 
endringer, som finner sted på det sosiale systemplanet. (Jfr. 
kapittel 4, s. 91.) Altså ikke bare endrede prioriteringer av 
subsistensaktivitetene innenfor en og samme type sosial logikk. 
Riktignok foregikk det også for Varangers vedkommende en slik 
endret vektlegging samtidig, men de synes ledsaget av endringer 
også på et mer fundamentalt plan. Kystsamene i Varanger-området 
må ha gitt seg inn en storstilt omstillings-prosess, som ikke 
bare omfattet endringer i ressurs-utnyttingen, men også endringer 
i de sosiale produksjonsrelasjoner, som også fikk konsekvenser 
for allokeringen av det samfunnsmessige arbeidet. 

På subsistens-planet kan en peke på at tidspunktet for når krisen 
setter inn, synes å samsvare godt med de opplysningene som finnes 
om opphøret av villreinfangsten i fangstgroper. 8 Dessuten kan til 

8 Kommentaren i "Niels Knags matrikkel" fra 1690-årene, hvor 
han opplyser at Varanger-samene "i forrige tider" ga amtmannen 9 
levende rein for å holde "reengårdene" over eidet Tana -
Varanger, synes å peke tilbake til midten av århundret som det 
seineste tidspunktet da fangstgropene var i bruk. Av et manntall 
over den dansk-norske skatten av kyst- og innlandssamene fra 1599 
fremgår det at fangstgrop-anleggene fortsatt var i bruk på den 
tid: "Thisse effterschreffne finder Ere boendis vdj Beranger, Och 
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en viss grad husholdsstrukturen betraktes som indikator på 
hvordan det samfunnsmessige arbeidet disponeres; - hvilke sosiale 
ramme det i første rekke skjer innenfor. Legger en det til grunn, 
kan en peke på at endringen i husholda-struktur bare griper om 
seg i den følgende perioden, slik at Varanger-samene i løpet av 
1700-tallet kommer på linje med den husholdsstruktur som Alta
samene oppviste allerede 1690. Tabell 10.7. viser at gjennom
snittshusholdet blant Varanger-samene økte fra 3,84 (3,89) 
personer i 1690 til mellom 4,4 og 4,7 personer i 1801. (Niemi 
1983:408.) Dermed kom det opp på nivå med den gjennomsnittlige 
husholdsstørrelse Alta-samene hadde hatt allerede 1690. 

Slike endringer i husholdsstrukturen kan imidlertid også 
representere endrede vektlegginger innenfor en og samme type 
sosiale logikk. Likevel er det spørsmål om den fortsatte 
endringen i husholdsstruktur kunne ha funnet sted, dersom det 
ikke først var skjedd noe med de sosiale relasjonene. 

Når det gjelder hva som skjer på det sosiale planet, og særskilt 
m.h.t. måten det samfunnsmessige arbeidet blir allokert på, har 
vi likevel kun utvendige indikasjoner å holde oss til: Ved siden 
av endringene i husholdstrukturen, dreier det seg om: 

1) Opphøret av den kollektive villreinfangsten, 
2) dokumentasjonen av utviklingen av februket, og nye typer 

sesongflyttinger, som henger sammen med det, samt 
3) forskjeller mellom fjordene i Øst- og Vest-Finnmark når 

det gjelder registeringsmåten i skattelistene • 

Det klareste uttrykket for en forskjell på det sosiale planet, er 
den struktureringen av de sosiale enhetene, som også regi
streringsmåten i skattleggingen synes å være en refleks av. Det 
er velkjent at fjordene i Øst- og Vest-Finnmark skiller seg 
skarpt fra hverandre, når det gjelder måten de kystsamiske 
skattyterne er ført på i 1500-tallets skattelister. (Både svenske 
og dansk-norske.) I øst er skattyterne ført sammen - en bloc, 
stort sett fjord for fjord. Riktignok opptrer det fra og med 1586 
to enheter i Porsanger. Vest for Porsanger er imidlertid de 
kystsamiske skattytere helt fra midten av 1500-tallet ført opp 

gif fuer huer thenne Aarligen vdj Skatt til Vaardøhuus Edt 
Hundridt fisch, som weiger threj woger. Och thill skriffuerløn j 
fisch, thill Weyeløn j fisch. Sammeledis giffue de Spisningh, 
naar fougtherne drager thill fieldtz. Och nogle diur aff 
Reengaarden, Naar de Nogit ther vdj bekommer ••• " (RA, Danske 
kanselli, Skapssaker, skap 15, pk. 125A, No. 27, lit. AA.) - E. 
Niemi (1983:182) har trukket frem indikasjoner fra 1630- og 1650-
tallet, på at villreinfangsten i groper var i ferd med å gå 
tilbake. På vintertinget i Vadsø i 1632 ble 3 Varanger-samer 
stevnet for ikke å ha betalt den omtalte avgfiten til amtmannen. 
Dette ble likeledes innskjerpet i 1650-årene. 
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under hver enkelt, separate bebodde lokalitet. 9 

I de vestlige områdene - Altafjorden i vid betydning - synes 
altså en annen sosial logikk å ha vært rådende helt fra det 
tidspunkt da vårt kildemateriale tar til. (I kapittel 8 har vi 
gjennomført en analyse av gjennomsnitts-skatteytelsen i ulike 
regioner for 4 utvalgte år på 1500-tallet, og bl.a. studert 
forskjellen i variasjonsbredden/spredningen omkring middel
verdiene. Denne var klart større i Altafjorden, enn fjordene 
østpå, og særskilt i Varanger. Dette kan tolkes som en indikasjon 
på at den økonomiske differensieringen eller "polariseringen" 
innad i de samiske samfunn var større vestpå.) Følgelig var disse 
andre sosiale relasjonene etablert lenge før kystsamene i dette 
området opplevde det sterkeste presset mot sin produksjonsmåte: 
nemlig den ikke-samiske koloniserings-bølgen ca. 1605 - 1620. Om 
denne bølgen utgjorde et press mot den samiske økonomien, førte 
det imidlertid bare til endrede prioriteringer og sterkere 
arbeidsinnsats innenfor den grunnleggende sosiale logikken som 
var rådende der. - I forhold til dette sto kystsamene i Varanger 
først på 1600-tallet overfor en dobbelt oppgave: Både å tillempe 
alternative sosiale relasjoner (altså foreta strategiske 
endringer), samt å endre prioriteringen av subsistensaktivi
tetene. 

Omleggingen i sosial logikk må ha gitt seg uttrykk i de sosiale 
relasjonene mellom mennesker og produksjonsmidler: Mens tilgangen 
til de viktigste produksjonsmidlene i terrenget (bl.a. fangst
gropene) tidligere må ha vært kollektivt, helhetlig regulert, 
måtte tilgangen bli sosialt styrt på et mindre, lavere nivå, -
som f.eks. husholdsnivå, - når det ble større vekt på andre akti
viteter (bl.a. februk). Det synes rimelig å betrakte den relative 
forskjellen i husholda-størrelse ca. 1690, samt økningen av 
gjennomsnittshusholdet i Varanger fram til 1801, i et slikt 
perspektiv. Både med fehold og reinhold endret dessuten tilgangen 
til dyrene som produksjonsmidler. (Ingold, jfr. foran s. 50f.) 
Dette måtte igjen få avgjørende konsekvenser for hvordan og 
innenfor hvilke sosiale rammer og enheter arbeidskraften ble 
disponert. - Kort og skjematisk uttrykt kan en kanskje si at en 
nå i større grad søkte sikkerhet mot fluktuasjonene i ressurs
grunnlaget gjennom dyre-flokkenes størrelse: enn gjennom 

9 Den kollektive føringen av skattelistene kan imidlertid 
også være et registrerings-teknisk fenomen. Skattelistene for 
Varanger i 1680- og 1690-årene fortsetter denne føringsmåten, til 
tross for at andre, samtidige kilder eksplisitt omtaler 4-5 
vinterbosteder. - På den andre siden synes Laksefjord å bekrefte 
en utvikling i retning av mer spesifiserte lokaliseringer, i takt 
med omprioriteringen av subsistens-aktivitetene gjennom 1600-
tallet: Her spesifiseres "Lybsby (Lebesby) finner" for første 
gang i 1643/44, og Veines og Bondøya seinest fra 1684. -
Amtmannen i Finnmark, pk. 23, Skattemanntall: Statsarkivet i 
Tromsø. 
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kollektive, sosiale institusjoner som 'deling'. 

Det passer godt med dette resonnementet, når forskerne synes å 
være enige om at det foregikk avgjørende endringer i karakteren 
til de samiske sesong-flyttingene på nordsiden av Varanger
fjorden straks etter midten av 1600-tallet: Det ble slutt med de 
samiske lang-flyttingene sommers tid, til plasser i den ytre 
delen av fjorden, - diktert av fisket. (Kolsrud 1961:53; Niemi 
1983:252.) I følge Kolsrud skjedde det en "tilstiving" med fast 
vinter-bosetning på de tidligere sommerplassene utover fjorden, 
mens en rudimentær flytting i samme retning (utover), men over 
mindre distanse, ble fortsatt en viss tid. I løpet av 1800-tallet 
vendte imidlertid sommersete-flyttinga seg den andre veien, slik 
at en på nordsiden av fjorden stod igjen med en type sesong
flytting som i første rekke var diktert av februkets behov. 
(Kolsrud 1961:48, 56-57.) "Tidligere vinterseter ble nå nyttig
gjort til beite, og en står dermed overfor et slags seterbruk der 
flytteformålet utelukkende ble bestemt av de økonomiske hensyn 
som knyttet seg til februket." (Kolsrud 1961:57.) - På sørsida av 
fjorden har en i følge Kolsrud hatt å gjøre med en annen 
flyttetype, hvor flyttingen skjedde opp i landet seint på året. 
Imidlertid skal en også her hatt å gjøre med endringer på slutten 
av 1600-tallet, ved at oppgitte vinterseter ble tatt i bruk til 
sommerflytting. (Kolsrud 1961:49.) 

Oppsummeringsvis kan en si at i vest var det allerede gjennom 2. 
halvdel av 1500-tallet etablert andre sosiale relasjoner i det 
kystsamiske samfunnet, enn de som var rådende i Øst-Finnmark i 
samme tidsrom. Til tross for ikke-samisk bosetningsekspansjon, 
med klare konsekvenser for det samlede ressurs-området, opplevde 
likevel ikke Altafjorden så mange, og i den grad samvirkende 
press-faktorer, som Varanger-samene ble konfrontert med, først på 
1600-tallet. I likhet med kystsamene i de andre østlige fjordene 
hadde Varanger-samene til gjengjeld adgang til alternative 
handelsforbindelser. Dette synes å ha hatt en viss bremsende 
effekt på endringene i produksjonsmåte, men alt i alt stod 
likevel Varanger-samene overfor en krise og omstillingsprosess av 
langt bredere og mer fundamental karakter enn lengre vest, siden 
de også måtte tillempe en annen "logikk" på det sosiale plan. 

10.7. Grunnleggende sosiale enheter under den tradisjonelle 
produksjonsmåten. 

Gitt at det perspektivet som er trukket opp ovenfor, har noe for 
seg, kan det være grunn til å spørre om hvilken størrelse det 
rimelig å regne med, for de minste sosiale enhetene som prak
tiserte den tradisjonelle, etablerte kystsamiske produksjons
måten. Etter resonnementet ovenfor må vi primært søke tall
materiale for slike overslag i enkelte fjorder i Øst-Finnmark, 
hvor det tradisjonelle produksjonsmåten, innbefattet tradi-
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sjonelle sosiale relasjoner synes å ha stått lengst ved lag. 
Samtidig bør vi søke å skjære klar av Varanger, som synes å ha 
befunnet seg i en overgangs- og omstillings-fase alt fra 1600-
tallets første tiår. søkelyset faller dermed tilbake til 
"mellomområdet": Tana, Laksefjord og Porsanger. De separate 
skattytertallene for disse fjordene er gjengitt i tabell 8.1. 
ovenfor, som dessuten også gjengir tallene for de to enhetene i 
Porsanger, henholdsvis "Søndre" (= Ytre, vestre) og "Nordre" (= 
Indre, østre) Porsanger. 

Legger vi disse skattytertallene til grunn, og beregner gjennom
snitt og standard-avvik for ulike perioder, får vi følgende: 

Gjennomsnittlig 
skattytertall: 

Region/Fjord: 1555-
N: 1618/19: 

Tana 20 6,75 

Laksefjord 20 1Ø,9 

Porsanger 
Søndre/ytre: 6 

Nordre/indre: 10 

1581-
1599: 

11,83 

-1586- Standard- X + d: 
1618/19: avvik: 

3,46 3,29 - 10,21 

3,62 7,28 14,52 

2,86 B,97 - 14,69 

9,00 2,36 6,64 - 11,36 
-------------------------------------------------------------------------------
Under ett: 57 9,23 3,86 5,37 - 13,09 

Interessen knytter seg i denne forbindelse først og fremst til 
det en kan kalle "jaktlaget" ("the hunting group"); - den 
elementære sosiale enhet som er def inert ved minimumsgrensen for 
antallet voksne husholdsoverhoder10 som er nødvendig for å kunne 
fylle de elementære minimums-funksjonene til et samfunn med en 
slik tradisjonell produksjonsmåte. Bl. a. for å kunne stille et 
tilstrekkelig antall menn i "voksen", jaktdyktig alder. 

Av den grunn har en lagt til grunn en reell vurdering av 
skattytertallenes utvikling, når det gjelder å avgrense hvilke 
perioder som skal vurderes. For "Ytterbyens" (Søndre) i Porsanger 
sitt vedkommende går skattytertallet markant opp fra 12 i 1599 
til 28 i 1601/02, og blir liggende på 20-tallet fram til og med 
1618/19. Det er rimelig å anta at vi her faktisk har å gjøre med 
to sosiale enheter - eller i det minste funksjonelle enheter -

10 Ved beregningene i dette avsnittet går vi ut fra som en 
forutsetning at det er slike husholds-overhoder som faktisk blir 
skattlagt, både i den svenske og i den dansk-norske beskatningen. 
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lokalisert til samme bosetningsenhet. I lensregnskapet av 1643/44 
får vi på en måte en bekreftelse på dette, i og med at den gamle 
"Ytterbyen" på vestsiden av fjorden nå eksplisitt blir lokalisert 
til Sandvik og Kistrand. Det synes derfor galt uten videre å 
inkorporere tallene fram til og med 1618/19, og hele tiden regne 
med en elementær sosial enhet. Dersom vi hadde gjort det, ville 
vi ha fått et gjennomsnittlig skattytertall på 17,1, men samtidig 
et mye større standardavvik, på hele 7,23. Regner vi separat for 
perioden 1601/02 - 1618/19, får vi imidlertid et gjennomsnitt på 
25,0 og et standardavvik på 2,16; noe som skulle passe bra med en 
antakelse om to sosiale enheter i denne perioden. 

For et flertall av tilfellene synes altså gjennomsnittstallet for 
skattepliktige (husholdsoverhoder) å ligge et sted mellom 9 og 12 
(12,5), med et visst slingringsmonn, slik at en får en maksimal 
spredning fra 6-7 til 14-15. Kun Tana stikker av fra dette 
bildet, med sitt gjennomsnittlige skattytertall på 6,75, og en 
spredning fra 3 til 10. 

Dette resultatet synes å passe meget godt overens med det 
overslag over "jaktlag" på 8 - 12 mann, som sokneprest E. Grape 
oppgir for slutten av 1700-tallet, i sin beskrivelse fra 
Enontekis sokn i Torne lappmark: 11 

" ••• Lappens Skog-fånge b6r icke mindre anses f6r ett 
tidsf6rdrif, an såsom naringsgren. Så vida han hvarken 
sommar eller vinter beh6fver s6rja f6r den minsta f6da åt 
sine renar, har han i synnerhet vintertiden och då vargar 
icke ara i negden, mera tid an han beh6fver eller orkar 
sofva bort. Vild-rens jagt ansta11as i sa11skap af 8, 10 å 
12 man både h6st och våhr. På Norrsk botn kan afven Bj6rn
jagt någon gång f6retagas och lyckas. Rafvar, Fielfrassar, 
Mårdar och Uttrar fångas med slagjarn, afvensom då och då 
någon Varg. Oftare jagas de sistnamnde uppå skider. De 
fattigare idka Rijp-fånge med snarer." 

Endelig kan kanskje skattematerialet fra Varanger i siste halvdel 
av 1500-tallet brukes som en slags "test" på dette overslaget som 
sannsynlig størrelse på den elementære sosiale enhet, under den 
tradisjonelle produksjonsmåten. Etter tabell 8.1. gir skattyter
tallene for kystsamene i Varanger fram til 1604 et gjennomsnitt 
på 58,67, med et standardavvik på 7,38. M.a.o. en spredning med 
pluss/minus ett standardavvik fra 51,29 til 66,05. Sammenholdt 
med våre gjennomsnittlige overslag ovenfor, gir dette rom for 5-7 
"jaktlag" innenfor Varanger som helhet. - Finnes det så noe 
uavhengig grunnlag som dette overslaget kan holdes opp mot? Det 
tidligste skriftlige grunnlaget for å rekonstruere Varanger
samenes vinterbosteder, er fra henholdsvis 1683 og 1690. Her 

11 E.J. Grape: "Utkast till Beskrifning 6fver Enontekis sokn 
i Torneå Lappmark", Kngl. Vetenskapsakademiens Nye Handlingar 
1803, opptrykt i Tornedalica nr. 7, Kalix 1969. 
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regnes det opp fire-fem vinterbosteder. 12 Nå stammer denne 
oversikten fra et svært seint tidspunkt; - lenge etter det 
"økologiske sammenbruddet" vi har antydet på begynnelsen av 1600-
tallet, og midt innen i den prosessen med økt vektlegging på 
februk og fiske, som vi har skissert. Flyttingenes karakter er 
som vi har sett også under sterk omlegging. Bare i løpet av det 
tidsrommet kildene fra 1683-1690 dekker, er det en tydelig 
forskyvning av vinterbosteder på gang, fra lokaliteter lengre ute 
i fjorden, og vestover. Det er derfor tvilsomt om de "primær
grupper" som indirekte reflekteres i materialet fra seint 1600-
tall, og som er konstituerende for størrelsen på disse vinter
bostedene, uten videre kan oppfattes som analoge med de sosiale 
enheter vi her prøver å rekonstruere. - På den annen side vet vi 
at noen av primær-gruppens funksjoner var de samme (f.eks. m.h.t. 
jakt og fangst), selv om det pågikk en sterk endring i vekt
leggingen av enkelte ressurs-enheter. Varangersamene stod 
fremdeles midt oppe i den pågående omstillingsprosessen i retning 
av februk, fiske og reindrift. (Nielssen 1986:32,41; husholds
størrelse beregnet ovenfor.) Dessuten var skattytertallet på 
1690-tallet igjen kommet opp på et nivå som tilsvarte det fra 
slutten av 1500-tallet. (1690: 69.) I sum kan dette sannsynlig
gjøre at antallet vinterbosteder ca. 1690 omtrent er tilsvarende 
med det som var aktuelt under den produksjonsmåten som var 
rådende på 1500-tallet. Dermed kan det bidra til å gjøre vårt 
overslag på grunnlag av skattelistene mer sannsynlig. 

Stiller vi til slutt spørsmål om hvor stort antall mennesker en 

12 I Christen Bertelsøn Harøes "Findemarchens 
Beschrifuelse" (1683) nevnes følgende lokaliteter eksplisitt som 
samiske vinterbosteder. (Identifiseringer delvis etter Qvigstad, 
& Kolsrud 1961.) 

"Westerbotten" 
"Sandhaug finnegammer" 

"Sandskjær finnegammer" 
"Saltjern finnegammer" 

Dalvisadji (?) 
Abbu~borri/Skuvladearpmi 

(Kolsrud 1961) 
Uvjas-låppok 
Salte-jåvrrak 

I "Øst-Finmarkens beskrivelse" (ca. 1690) oppregnes til dels 
andre lokaliteter: 

"lille Veines" 

"Veinessbotnen" 
"Karlebugten" 
"Sandhouerne -
mellom Meisk & 

"Klubbevigen" 

Nesseby" -

lokalitet i nærheten av 
Rissab&kti (Gressbakken) 
Barsnjarga (Digerneset) 
Stuoravuotna 

Abbusborri/Skuvladearpmi 
(Kolsrud 1961) 

Gohppi (Klubbvik) 

Finnmark omkring 1700, Nordnorske Samlinger utgitt av Etnografisk 
Museum, Oslo 1938; s. 49 - 65; 65 - 77. 
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slik "elementær sosial enhet", som bl.a. kunne stille ett 
jaktlag, kunne representere, kan vi multiplisere våre overslag 
over antall husholdsoverhoder, med det gjennomsnittlige tall for 
husholdsstørrelsen for de fjordene som synes å ha opprettholdt 
den tradisjonelle produksjonsmåten i størst grad lengst ned i 
tid. Dvs. 5 - 13 husholdsoverhoder multilpisert med gjennom
snittstørrelse på fra 3,5 - 4 mennesker. Dette gir et samlet 
antall mennesker fra 17-18 til 52. 

Dette overslaget kan så holdes opp mot andre, tilsvarende 
beregninger som forekommer i litteraturen. (Jfr. for øvrig 
kapittel 3, med refererte anslag over totale størrelsen på "band" 
=om lag 50.) - I en analyse av samhandling, romlig atferd og 
organisering av jeger-samfunn oppgir Edwin N. Wilmsen 25 - 50 
personer som en ofte forekommende befolknings-størrelse for slike 
"hunting banda". (Wilmsen 1973:25.) Han forklarer denne hyppige 
forekomsten med at nettopp denne størrelsen på gruppen er 
velegnet for å fylle ulike roller og rolle-kombinasjoner i mat
produksjonen, slik at man med størst suksess kan maksimere 
utbyttet av både stabile og mobile ressurser: 

Band of this size incorporate procurement roles in combina
tions that are most successful for securing an adequate 
supply of both stable and mobile foods. A balance is 
achieved between the contrasting tendencies to disperse 
gathering roles in order to maximize the return from stable 
resources and to concentrate hunting roles in order to 
maximize hunting success. but no single resource is 
uniformly dependable; all are subject to variation in 
availability and abundance. band societies are able to 
recombine resource roles as necessary to meet highly 
divergent situations without altering their basic organiza
tional plan. (Wilmsen, ibid.) 

David Damas, som bl.a. har interessert seg for "band"-strukturen 
hos inuit, har gjennomført en sosio-økonomisk analyse av 
levesettet til "Copper Eskimo", som holder til i det nordlige 
Canada, - på Banks Island, Victoria Island og tilstøtende 
kystlandskap av fastlandet langs Delphin og Union-sundet, samt 
Coronation-sundet. I fremstillingen av de opphavlige sosiale 
enhetene skiller han her mellom "the maximal band", "the minimal 
band" og "the hunting group". "The maximal band" utgjøres av den 
totale gruppen som holder sammen på vinterboplassen, i samband 
med vinter-jakten på sel, som foregår ved selens pustehull i 
isen. "The minimal band" sikter til en type gruppe som om 
sommeren kan dele felles jakt-territorium, eller holde sammen 
ved fiskegrunner, og/eller samles på landtunger på seinsommeren 
og høsten, i forbindelse med "sy-sesongen", - etter sommerens 
jakt på karibu, og før vinter-seljakten. "Hunting group" betegner 
på sin side høyt mobile grupper på fra 3 til 20 personer, som 
varierer i størrelse og sammensetning, og hvis funksjon bl.a. må 
sees i samband med jakten på karibu, som ofte forekommer i små, 
spredte flokker. Denne inndelingen samsvarer med befolkningens 
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egen inndeling, slik den kommer til uttrykk gjennom en flertydig 
bruk av etterleddet "-miut", som kan oversettes med "folk fra 
••. ", "innfødte av •••• (Damas 1972: 25ff.) Nedenfor har jeg ført 
opp Damas' omtrentlige overslag over gruppenes størrelse, med 
tilsvarende beregninger for kystsamene i Varanger-området, dersom 
vi forsøksvis tillemper samme inndeling: 

Jaktlag/"Hunting group": 

"Minimal band": 

"Maximal band": 

"Copper Eskimo": 

5 - 20 

30 - 60 

Gj.snitt: 100 

Varanger: 

6/7 - 14/15 

17/18 - 52 

180 - 260 

10.8. Samlet vurdering av virkningen av de enkelte press
faktorer. 

Er det så mulig å komme med en vurdering av effekten til de 
enkelte faktorer vi har undersøkt her? Er vi istand til å "måle" 
eller gi nærmere uttrykk for hva slags "utslag" de kan gjøre - i 
samvirke og/eller isolert sett? - Det synes på sin plass å prøve 
å trekke enkelte varsomme konklusjoner: 

En vurdering av skattyterutviklingen i Porsanger og Alta synes å 
godtgjøre følgende: Kystsamiske samfunn med det som her er kalt 
tradisjonell produksjonsmåte, vil kunne stå imot press som 
forårsakes av ikke-samisk besetnings-ekspansjon og skjerpet 
konkurranse om ressursene, forutsatt at de har anledning til å 
mobilisere alternative og flersidige handelsrelasjoner. I 
Porsanger ser kystsamene ut til å ridd av presset fra to 
pressfaktorer: Henholdsvis bumanns-koloniseringen og forsynings
krisen på 1620-tallet. De kommer igjennom denne perioden med 
nesten hele skatteyter-tallet intakt.- En kunne tenke seg at det 
i vel så stor grad hadde vært reduksjonen i skattetrykk som slo 
ut, og bevirket at skattytertallet hadde en stabil eller positiv 
utvikling. Men nå opplever Porsanger faktisk vekst i det 
kystsamiske skattytertallet før den omtalte omleggingen av 
beskatningen. Dernest er den eventuelle skattereduksjonen på 
dette tidspunkt helt tilsvarende i Alta, som i Porsanger. Ved 
sammenlikningen skulle altså denne faktoren forventes å slå likt 
ut for begge fjorder. Dermed faller søkelyset igjen tilbake på 
hva som er særegent ved Porsanger i forhold til Alta. Og ved 
siden av de alternative mulighetene for handelsforbindelser, er 
dette eventuelt bare de sosiale produksjonsrelasjonene. Ovenfor 
har vi nettopp antydet at det i Altafjorden var etablert en annen 
sosial logikk, - andre sosiale produksjonsrelasjoner i utgangs
punktet, som lå vel til rette for en større vektlegging av februk 
på individuell basis; mens de tradisjonelle, mer kollektive 
produksjonsrelasjonene synes å ha holdt seg lenger i Porsanger. 
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En annen, alternativ forklaring er at den ikke-samiske beset
nings-ekspansjonen skal ha vært mer omfattende, og ha grepet 
sterkere inn i de etablerte kystsamiske ressurs-områdene og 
mønstrene for subsistens-aktiviteter i Alta og Varanger, enn i 
Porsanger. En kunne eksempelvis tenke seg at kystsamene i 
Porsanger i større grad hadde fått beholde de indre deler av 
fjorden intakt. ut fra det skriftlige materialet som i første 
rekke belyser bosatte lokaliteter, er det likevel vanskelig å 
vurdere dette; særlig siden presset på ressurser utenom bo
plassenes umiddelbare nærhet ikke behøver å stå i noe entydig 
forhold til antall boplasser. 

På den annen side synes en vurdering av Porsanger og Varanger å 
godtgjøre at mulig utnytting av alternativt handelssamkvem ikke 
er tilstrekkelig til å fungere kompenserende, dersom antallet 
pressfaktorer er stort nok, og de virker tilstrekkelig kon
sentrert i tid og rom. De ulike tilpasningsmessige betingelsene 
for kystsamesamfunnene i Porsanger og Varanger kan sammenfattes 
slik: 

Porsanger: 

[Forsyningskrise i 
det da.-no. syst.] 

Press/innsnevring 
på ressurs-gr.laget 
som f Ølge av ikke
samisk ekspansjon 

Redusert skattetrykk 

Varanger: 

[Forsyningskrise i 
det da.-no. syst.] 

Press/innsnevring 
på ressurs-gr.laget 
som følge av ikke
samisk ekspansjon 

Økt skattetrykk 

Politisk/militære 
tiltak 

Selv om disponeringen av alternative handelsrelasjoner således 
ikke er tilstrekkelig for å kunne kompensere for den samlede 
virkningen av ressurspress, økt skattetrykk og politisk-militære 
tiltak, kan eksistensen av slike alternative forbindelser til en 
viss grad fungere som en midlertidig "utvei", som kan bidra til å 
forsinke en overgang til andre produksjonsrelasjoner og subsi
stens-aktivi teter, ved at presset mot kollektivet blir lettet. 

En annen "utvei" som eventuelt kan fungere omtrent tilsvarende, 
er migrasjon. Vi kan ikke se bort fra at veksten i skattyter
tallet i Porsanger i tiårene rundt 1600 - i hvert fall delvis -
kan skyldes tilflytting fra både Varanger og Alta. 

Nå var utvilsomt ett primært reaksjons-mønster dersom press
faktorene mot kystsame-økonomien hopet seg opp, at skatte
pliktige ble "forschaanet", enten ved å rykke ned i skatteklasse 
( - 1/2 skatt istedenfor full - ), eller ved fullstendig fritak, 
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slik at de tildels kunne falle ut av listene midlertidig. 13 

Dersom migrasjon virkelig forelå som en reell mulighet for 
kystsamene i første halvdel av 1600-tallet, kan vi etter dette 
oppsummere de hensyn som må ha vært tillagt vekt ved valg av 
bosted slik: De må primært ha valgt en region hvor det forelå 
muligheter for alternativt å kunne utnytte relasjonene til det 
svenske og det russiske handelssystemet, ved siden av det dansk
norske; - samtidig som det var minst mulig skattetrykk, og heller 
ingen av de øvrige relevante pressfaktorene var generende verre 
enn i flertallet av alternative bosteds-områder i aktuell nærhet. 

Men dette forutsetter at de sosiale rammene og institusjonene i 
disse samfunnene lå slik til rette at det ikke bød på uover
stigelige problemer å slutte seg til en alternativ sosial enhet, 
og få tilgang til en andel av de ressurs-enheter denne enheten 
disponerte. - Det er mulig at betingelsene lå bedre til rette for 
dette i Øst-Finnmark, hvor den sosiale enheten som regulerte 
ressurs-utnyttingen og omfanget av ressurs-området, i hvert fall 
i kystregionen ser ut til å ha vært organisert på mer kollektiv 
basis, enn lenger vest. I vest ser større deler av ressurs
forvaltningen ut til å ha vært de individuelle husholdenes 
domene. - Dette betyr i så fall at det må ha vært noe friere, 
lettere tilgang til ressurs-enhetene i øst enn i vest. Og dette 
skulle eventuelt i neste omgang kunne virke inn på husholds
strukturen, - på størrelsen av den primære produksjons- og 
konsumpsjans-enheten. 

13 Jfr. drøfting side 335ff., og dessuten skattemanntallet 
for kystsamene i Finnmark 1699; som for 16 av i alt 31 fritatte 
skattytere opplyser at de er "forschaanet" p.g.a. "armod", 
"vanf6rhed" eller "suaghed". 14 var fritatt fordi de førte 
posten, og 14 ble "forschaanet" ved å betale halv skatt i stedet 
for full. I alt betalte 213 kystsamer skatt. 
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Kapittel 11. 
Innlandet: Synkron komparasjon ca. 1600. 

11.1. Innledning. 

I kapittel 6 belyste vi den ulike handelsmessige integrasjonen 
som de ulike samiske regionene og siidaene stod i. For det første 
fant vi en klar differensiering i handelsmessig henseende mellom 
kystområdene og innlands-siidaene generelt. (jfr. analyse s. 195 
203.) For Terne lappmark med tilstøtende områder langs kysten 
gjaldt det at kystsamene i langt overveiende grad syntes 
integrert i det dansk-norske systemet; mens innlandssamene langt 
på vei var henvist til det svenske ("botniske") systemet. For det 
andre ble det avdekket vesentlige skillelinjer innlands-siidaene 
i mellom: Innlands-siidaene lengst i nord - også kalt "Sør
fjellet" i norske kilder - syntes faktisk integrert i alle tre 
hande~s-apparater. Dette gjaldt Guovda~eaidnu, Lappoj~vri, 
Avjovarri, "Tenoby", Ohcejohka samt Anar. De øvrige siidaene som 
faller innenfor de vestlige og sørlige delene av det svenske 
administrasjons-området ("lappmarkene") syntes ensidig tilknyttet 
det svenske apparatet; på samme måte som siidaene i Kola-halvøyas 
innland var ensidig rettet inn mot det russiske systemet. Derimot 
synes flertallet av siidaene innenfor Kemi lappmark å ha en 
dobbeltsidig handelsmessig integrasjon; både til det svenske og 
det russiske systemet. 

Etter den inngående drøfting vi har foretatt for kystområdets 
del i de foregående kapitler, burde det nå være aktuelt å kaste 
et raskt blikk på innlands-områdene, for å se om vi kan konsta
tere noen effekt av denne variasjonen i handelstilknytning. Dette 
skjer da i forhold til vår "hoved-hypotese", slik den er 
formulert i kapittel 4: 

"I de områdene hvor siidaene hadde mangesidige handels
forbindelser (altså relasjoner til flere av handels
systemene;) og hvor utvekslingen foregikk over et bredt 
spektrum av varer og produkter, kunne en vente å finne en 
seinere overgang til andre, nye subsistensmåter og til nye 
sosiale relasjoner, basert på "ny" logikk. Tvert imot burde 
en kunne forvente opprettholdelse av både etablerte 
tilpasningsformer og sosiale relasjoner. 

Dernest: - Selv om det skulle bli etablert nye sosiale rela
sjoner, og dermed en ny type "rasjonalitet" for produk
sjonen, ville en også under disse nye sosiale omstendigheter 
forvente å finne generelt større allsidighet i formene for 
ressurs-utnytting. Dette kan eventuelt tolkes som bibehold 
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av visse trekk av tidligere rådende subsistens-metoder; og 
som uttrykk for en vilje til å beholde mest mulig av 
"høstinga-logikken" innenfor subsistens-feltet. Innenfor den 
nye typen sosial logikk som eventuelt har slått igjennom, må 
det oppfattes som en "form"-variasjon. 

11.2. Utvikling av pastoralisme og handelsmessig integrasjon. 

For innlands-siidaene vil den mest aktuelle avledningen av denne 
hypotese-formuleringen gå ut på å spørre i hvilket omfang det er 
utviklet pastoralisme basert på rein, og dermed spesialiserte, 
nomadiske driftsmåter og nye sosiale relasjoner. 

Den mest aktuelle innfallsporten for å kunne ta stilling til 
dette, finnes henholdsvis i den analysen som Filip Hultblad 
(1968) har gjort åv nomadismens fremvekst som ledd i sin 
undersøkelse av sedenteriserings-prosesser og overgang til agrare 
næringer i Jokkmokk sokn, og den analysen av reinholdet innenfor 
Kemi lappmark, som Tegengren har levert (1952). Vi vil derfor 
legge til grunn resultatene fra disse to fremstillingene, og 
holde dem opp mot det bildet vi her har dannet av oss av handels
relasjonene. 

Første ledd i drøftingen går ut på å stille vårt bilde av 
varierende handelsmessig integrasjon sammen med en grafisk 
fremstilling av "reinnomadismens utbredelse" ca. 1600, som 
Hultblad har konstruert på basis av oppgavene i "Karl 9.'s 
renUingd" fra 1605. (Se figur 11.1.) Sammen med dette kartet 
gjengir Hultblad forøvrig en oversikt over antall skattytere i 
alle samebyer i Angerman, Urne, Pite, Lule, Torne og Kemi 
lappmarker. 

På grunnlag av disse to oversiktene vil Hultblad se fremveksten 
av reinnomadismen som en teknisk innovasjon, en intensivering av 
næringslivet, som gjennom en differensieringsprosess med 
utgangspunkt i den eldre "halvnomadismen" har spredd seg utover 
det samiske bosetningsområdet, fra et sentrum i de syd-vestlige 
og sentrale lappmarkene. 

Hultblad regner med et "sprednings-sentrum" for prosessen et sted 
i de sørligere og mer sentrale deler av de svenske "lappmarker", 
og at en første bølge av prosessen skal ha nådd traktene omkring 
"treriksrøysen" omkring 1600: 

" .•• I och omkring spridningscentrum grep processen dårefter 
alltmer omkring sig - dvs. helnomadernas antal våxte 
relativt och absolut, och renhjorderna ~kade - samtidigt som 
den fortsatte att expandera mot periferien. Mest markerad år 
utvecklingen under 1600 och 1700- talen i Lule lappmark, dår 
också, som ovan framhållits, de tallrika renbetestvisterna 
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Figur 11.1. Fordelingen av antall rein blant reineiende 
nomader, i henhold til Karl 9.s "renlAngde". 
Gjengitt etter Hultblad 1968. 
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inf5r haradsratterna vittna om en tilltagande trangsel på 
betesmarkerna, i synnerhet i fjallen." (Hultblad 1968:63.) 

På det tidspunkt da Karl 9. får gjennomført reintellingen, skal 
altså denne prosessen ha nådd fram omtrent til Rounala-siidaen. 
Hultblads resonnement er basert både på selve antallet rein 
innenfor hver sameby, og fordelingen av reinantallet mellom 
eierne. Differensieringen (eller polariseringen,) mellom et 
betydelig antall reineiere med få rein, og noen få med svært 
mange rein, var tydeligvis kommet lengst i "fjallbyarna i 
nordvast". Hovedskillet går imidlertid mellom samebyene på 
nåværende svensk område og samebyene lenger øst, i indre Finnmark 
og i de finske lappmarkene. 

Ifølge Hultblad kan prosessen med "reinnomadismens utbredelse" 
langt på vei følges gjennom å studere tidspunktene for en 
markert økning av antallet skattytere i de ulike samebyene. 
Hultblad betrakter nemlig reinnomadismen som en mer effektiv 
næringsform enn den tilpasningsform som han regner med har vært 
dominerende i hele det samiske bosetningsområdet før rein
nomadismen, og som han kaller "halvnomadisme". Omkring 1600 skal 
denne tilpasningsformen enda være i behold i øst, - både i 
innlandet og ved kysten. (Hultblad 1968:56.) I egenskap av å 
utgjøre en "effektivisering" av næringsvirksomheten, gir rein
nomadismen muligheter for å underholde et større antall menne
sker. En økning i antall skattytere antas med visse forbehold å 
avspeile en økning i det reelle befolkningstallet. 

"Variationerna i skattelapparnas antal aro emellertid som 
synes betydande, troligen flera gånger st5rre an de antydda 
felmarginerna, och måste vasentligen ha sin grund i narings
livet. 5kningen av skattelappernas antal kan alltså på goda 
grundar antas avspegla intensifieringen av naringslivet, 
5vergången från reinjakt til rensk5tsen, från halv- till 
helnomadism ••• " (Hultblad 1968:63.) 

Det bildet Hultblad trekker opp til forklaring av det påviste 
reinholdet og polariseringen(differensieringen) innenfor den 
enkelte siida, synes langt på vei å harmonere med, og være styrt 
av en "økologisk press-faktor"-modell. (Jfr. innledningen; 
dessuten Hansen 1985.) 

Men holder vi vårt bilde av handelsrelasjonene opp mot bildet av 
reinhold ca. 1605 (etter Hultblads kart), ser det ut til at vi 
kan konstatere følgende: 

1) Antallet rein innenfor hver siida, og fordelingen mellom 
reineierne innenfor hver siida, er kvalitativt forskjellig 
mellom siidaene i vest og øst. I hovedsak går skillet 
mellom på den ene siden: siidaene innenfor de senere "rent 
svenske" lappmarkene på den ene siden, og på den andre 
siden: siidaene i Kemi lappmark, samt "fellesbeskatnings-
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området" nordenfor, dvs. Guovdageaidnu, Lappojavri, 
Avjovarri, "Tenoby", Ohcejohka og Anar. I hovedsak faller 
dette skillet derfor også sammen med skillet mellom de 
innlandssiidaene som kun var integrert i ett handelssystem 
(nemlig det svenske); - og de innlandssiidaene som var 
tilknyttet to eller tre handelssystemer: Det svenske og det 
russiske systemet i den egentlige Kemi lappmark, og alle tre 
nasjonale handelssystemer i områdene nordenfor. 

Et stykke på vei ref lekterer dette det forhold at det aldri ble 
utviklet noen egentlig pastoralisme, med nomadiske driftsformer, 
i Kemi lappmark. Som kjent tillempet innlandssamene i Kemi 
lappmark en særskilt form for reinhold, som bl.a. ikke inn
befattet lange flytninger. (Tegengren 1952.) Det er dette 
reinholdet som reflekteres i oppgavene for byene i Kemi lappmark. 
I forhold til det bildet en er vant med fra senere tid, kan det 
imidlertid virke påfallende at det på dette tidspunkt, i 1605, 
ikke synes å ha kommet igang noen utvikling i retning av 
reinnomadisme i byene nord for Kemi lappmark. ("Felles
beskatningsområdet".) 

2) Når det gjelder dette begrensede, særskilte reinholdet 
som eksisterte i Kemi lappmark, kan vi dessuten registrere 
en relativt markant forskjell nord - sør. Generelt sett 
synes reinholdet på dette tidspunkt (1605) å ha grepet mest 
om seg i de mest sentrale deler av Kemi lappmark, dvs. 
byene sør og sør-vest for Anår. Det klareste uttrykket for 
dette, får en ved å sette antallet rein i hver siida opp mot 
noenlunde samtidige oppgaver over det totale antall 
skattytere for hver siida. (Altså ikke bare antallet "rein
eiere".) 

Dette er gjort i tabell 11.1. Grunnlaget er oppgavene over antall 
rein, oppgitt på Hultblads kart, samt oppgaver over antall skatt
ytere fra et svensk manntall av 1603. 1 - Tegengren har på grunn
lag av til dels andre kilder foretatt en tilsvarende beregning av 
det gjennomsnittlige antallet rein pr. "mantalsskriven lapp" for 
hele Kemi lappmark for årene 1605 og 1607-09. (Tegengren 
1952:50.) De gjennomsnittstall han får på den måten varierer 
mellom 2,5 og 4,0 rein pr. skattyter. Disse tallene føyer seg 
godt til de som her presenteres for byene i den egentlige Kemi 
lappmark. (Siidaene 7.-14. i tabell 11.1.) 

Det klareste trekket i tabell 11.1. tør likevel være den relativt 
klare måten som den skiller mellom byene i nord, - dvs. i 
"fellesbeskatningsdistriktet", inkludert Anar, - og de øvrige 
byene i selve Kemi lappmark. 

1 "Kortt fBrslag på the byar och lappar som boa vthi fem 
lappmarker och schatta till Sverige allena. Item till Sverige och 
Danmarck. Item till Sverige, Danmarck och rydzlandh, till Ao. 
1603", SRA, Danica, Grånshandlingar - Norge, 1563, 1581 - 1603. 
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I figur 11.2. har jeg forsøkt å anskueliggjøre hvordan de to 
gruppene kommer ut med hensyn til gjennomsnittlig antall rein pr. 
skatteyter. Det eneste mulige avviket fra dette bildet er de tre 
byene lengst i sør-øst, - Guollejavri, Kitka og Masealgi, - som 
ligger nærmere det nivået som byene i nord ligger på, - likevel 
uten å tangere det. Det forkommer således ingen overlapping 
mellom de to gruppene: Det er ingen siidaer innenfor Kemi 
lappmark (inklusive Anår), som har så få rein pr. skattyter som 
byene nordenfor, - og det er heller ingen av disse nordlige 
siidaene som har så mange rein pr. skattyter som noen av siidaene 
sønnenfor. 

Dersom en holder antallet reineiere (etter Hultblads oppgaver), 
opp mot det totale antallet skattytere innenfor hver siida, gir 
det ikke noe like veldefinert skille. I gjennomsnitt for de to 
gruppene kan en likevel kanskje øyne en tendens: I nord er det 52 
prosent av skattyterne som har rein, mens det er 86 prosent i 
sør. (dvs. Kemi lappmark pluss Anar.) 

Disse to trekkene som kan leses ut av oppgavene over reinholdet, 
kan nå holdes opp mot det bildet vi tidligere har rekonstruert 
når det gjelder handelsrelasjonene. Ved denne konfrontasjonen ser 
vi: 

1) På begynnelsen av 1600-tallet kan en ikke etterspore noe 
nedslag av pastoralisme i områdene øst for de "rent svenske" 
lappmarkene, altså i de områdene som var integrert i mer enn ett 
handelssystem. 2 

2) Innenfor dette østlige området har det særskilte reinholdet vi 
finner der, minst omfang nettopp i de deler av området hvor 
handelsforbindelsene etter vår rekonstruksjon i størst utstrek
ning må ha vært flersidige og flerdimensjonale. Dette til tross 
for at siidaene i denne delen av Sapmi var utsatt for de største 
negative verdiene når det særskilt gjaldt en av pressfaktorene, 
nemlig den tre-dobbelte beskatningen. (Jfr. "fellesbeskatnings
området".) 

H. Tegengren har gitt en inngående beskrivelse av reinholdet til 
Kemi-samene i eldre tid, blant annet basert på en kritisk drøft
ing av hva de eldste berettende kildene kan fortelle om karakter
en av dette. Hans konklusjon er at dette reinholdet, til for
skjell fra det som ble drevet av skogssamene i de svenske lapp
markene, ikke var basert på melkehusholdning. Reinen hadde 
derimot funksjoner som lokkedyr ved villreinfangsten, som 
transportdyr (- ikke minst ved transport av villreinkjøttet på 

2 De særskilte topografiske vilkår som dette området 
frembyr, til forskjell fra de "svenske" lappmarkene lengre vest, 
må også antas å ha spilt en vesentlig rolle for at en ikke fikk 
utviklet pastoralisme med nomadiske trekk i dette området. 
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Tabell 11.1. Antall rein i forhold til totalt antall skattytere pr. siida. Kemi lappmark, 

samt deler av Torne lappmark. 

1. Guovdageaidnu 

2. Lappojåvri 

3. Avjovårri 

4. ''Tenoby'' 

5. ohcejohka 

SUM/GJENNOMSNITT 

6. Anår 

7. Bealdojåvri 

8. Kihttel 

9. Suennjel 

10. Suobbat 

11. Giema-siida 

12. Guollejåvri 

Antall rein 

1605: 

(Hultblad) 

45 

21 

4 

14 

20 

104 

68 

31 

75 

88 

25 

26 

62 

SUM/GJ.SNITT 4 foregående 201 

13. Kitka 39 

14. Måsealgi 27 

SUM Kemi l.m. + Enare 441 

Antall reineiere 

1605: 

11 

9 

2 

9 

11 

42 

22 

5 

11 

14 

6 

8 

17 

9 

8 

100 

45 

Antall skattytere 

1603: 

22 

13 

25 

11 

10 

81 

22 

7 

11 

16 

7 

6 

22 

14 

11 

116 

51 

Antall rein 

pr. skattyter: 

2,1 

1,6 

0,2 

1,3 

2,0 

-

1,3 

3,1 

4,4 

6,8 

5,5 

3,6 

4,3 

2,8 

2,8 

2,5 

3,8 

3,9 

Antall reineiere 

i prosent av antall 

skattytere: 

50 

69 

8 

82 

100 

52 

100 

71 

100 

88 

86 

100 

77 

64 

72 

86 

88 
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vinterføre, -) og i det hele tatt i kjøttproduksjonen. I samband 
med senere mangel på vilt, opplyses det at samene i nødsfall skal 
ha slaktet dem ned. (Tegengren 1952:182.) Den beskjedne størrel
sen på reinhjordene bevirket at det ikke oppsto behov for å 
foreta flyttinger diktert av mangelen på beite. 

11.2. Særskilt drøfting av Anar-siida. 

I tillegg til dette kunne en kanskje anta at en særskilt analyse 
av forholdene for Anår-siida kunne styrke hypotesen vår. Etter 
vår rekonstruksjon av handelsrelasjonene, skulle jo også Anar 
høre med til gruppen av innlands-siidaer som har flersidige og 
flerdimensjonale handelsforbindelser, og som var integrert i 
alle tre handelssystemer. Samtidig hører den også med til 
"fellesbeskatningsområdet". Om vi holder Anar opp mot byene 
lenger sør, i den egentlige Kemi lappmark, fremviser den også 
påfallende trekk når det gjelder folketall og reinhold. 

- For det første har Anar-siidaen gjennom hele 2. halvdel av 
1500-tallet et markert høyere antall skatteytere enn byene i 
Kemi lappmark. Summerer vi Anår-siidas skatteytere sammen 
med Kemi lappmarks, finner vi at Anar alene står for 21-35 
prosent av det samlede antall skatteytere gjennom hele 
perioden. De øvrige 65-79 prosent av skatteyterne fordeler 
seg på 8 siidaer. (Jfr. nedenstående tabell 11.2. over 
skattyterantallet, hentet fra Tegengren 1952:32.) 

- For det andre kan Anar-siidaen synes å stå i en slags 
"mellom- posisjon" mellom byene i nord og byene i sør, i den 
egentlige Kemi lappmark, - når det gjelder reininnhold. 
Dette kommer dels til uttrykk i antall rein sett i forhold 
til antall skattytere. Etter tabell 11.1 ligger Anår her på 
et nivå mellom siidaene nordenfor og de mer sentrale 
siidaene i Kemi lappmark. Dernest kan en se på selve 
fordelingen av rein blant de som eier rein. Etter Hultblads 
fremstilling, - med antall reineiere langs den horisontale 
aksen, og antall rein langs den vertikale, - fremstår Anar 
med en "flatere" struktur enn byene lenger sør. Dette 
innebærer at fordelingen synes å være jevnere i Anar; -
forholdsvis flere reineiere med et lite antall rein hver (
Ingen over 5 rein!), mens de øvrige byene synes å ha en 
klarere polarisering mellom mange reineiere med få rein, og 
noen få med mange rein. 

Disse trekkene ved Anar kunne nettopp peke i retning av at 
siidaen har vært i stand til å underholde et relativt stort 
befolkningstall, uten å ha vært nødt til å innføre nye subsi
stens-aktiviteter av samme karakter som byene lengre sør, ( - enn 
si av samme karakter som i vest! ) - Spørsmålet er imidlertid om 
dette utvetydig kan settes i samband med karakteren av de 
handelforbindelsene som var tilgjengelig for Anar; eller om det 
finnes alternative forklaringer som i seg selv kan være til-
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strekkelige. - I første rekke kan en kanskje tenke på forekomsten 
av potensielt utnyttbare ressursenheter i forhold til den tradi
sjonelle, rådende teknologien, ved siden av selve den relative 
størrelsen på det totale ressursområdet ("siida-territoriet"), i 
forhold til de øvrige siidaenes. Tegengren har trukket frem en 
rekke momenter som kan underbygge begge disse synspunktene: 

1) størrelsen på siida-territoriet. Anar-siidas område var 
overlegent det største, i forhold tli de andre siidaenes. I 
følge Tegengren ga Anar derfor også opprinnelig underhold 
til 4 "jaktlag", mens de andre byenes størrelse var regulert 
etter den omtrentlige størrelsen til ett jaktlag. (Tegengren 
1952:33-34.) Senere ble da også det gamle siida-området delt 
i 4 "bylag": "Paatsjoki", "Ivalo~oki", "Padar" og "Muddo~
jaur". (Tegengren 1952:159-160.) 

2) Karakteren av ressursenhetene. Anar-siida ser i følge 
Tegengren ut til å ha hatt særskilt gode naturgitte forut
setninger for å drive de næringsaktiviteter som var aktuelle 
ut fra det rådende teknologiske og kulturelle repertoiret. 
Disse aktivitetene var fremfor alt villreinjakt, beverfangst 
og fiske. Tegengren gir en gjennomgang av de ulike siidaenes 
forutsetninger på disse tre feltene, og konkluderer med at 
Anår kommer klart best ut på alle tre dimensjoner. De 4 "mer 
sentrale" siidaene sør for Anar følger deretter, men 
karakteriseres av at vilkårene for en av aktivitetene synes 
mindre gode. (Tegengren 1952:55-56.) Tegengren trekker frem 
en uttalelse av Olaf Tresk, som går ut på at Anar var "den 
st5rsta og båsta by uti Sveriges lappmark", og finner at 
denne karakteristikken er berettiget. 

Disse naturgitte forutsetningene synes også å ha holdt seg lenger 
i Anar, enn for de øvrige siidaene. F.eks. opplyses det at det 
fremdeles forekommer villrein ut på 1700-tallet, slik at denne 
næringen faktisk fortsatt kan drives i en viss utstrekning i 
Anar. Imidlertid forekommer også her en større og større satsing 
på fiske. Etterhvert blir også ulike former for fehold (blant 
annet særskilt sauehold, i Anar og Kihttel,) innført for å 
kompensere for manglende tilførsler av villreinkjøtt. 

En slik rikeligere tilgang på, og mer allsidig fordeling av 
ressursenhetene, synes å kunne tjene som tilstrekkelig for
klaring på de særtrekkene ved Anar-siida som vi har fremhevet 

3 Samuli Aikio har antydet at Anår-siidas territorium i 
eldre tid kanskje var mindre enn det fremgår av seinere rekon
struksjoner (jfr. Nickul 1970:187; Vorren 1978; Vorren 
1979:57f.), og at Njavdam-siidaens territorium kanskje har 
strukket seg lengre sørover, slik at Anar-siida bare omfattet v
delen av Anår-javri. N- og Ø-siden av innsjøen kan da ha ligget 
til Njavdam og Bahcaveaj (Paatsjoki). (Pers. meddelelse 11. juni 
1989.) 
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Tabell 11.:Z.. Antall skattytere i Kemi laEEmark og Enare i Eerioden 1555 - 1598. 

(Etter H. Tegengren: En utdod laEpkultur i Kemi laEEmark, 1953, s. 32.) 

Anår: Suennjel: Kihttel: Bealdojåvri: S1<obbat: Giema-siida: Guollej åvri: Kitka: Måsealgi: SUM: 
--------- -------- ------------ -------- ------------ ------------ ------ ---------

1555l) 29 7 5 - 9 - 15 - 9 

15562) 28 4 4 - 7 - 12 3 

1563 25 8 5 5 11 8 9 11 10 92 

1564 25 8 5 5 11 8 9 11 ' 10 94 

1565 22 7 4 7 10 7 13 14 10 94 

1566 23 7 4 7 10 7 12 14 8 92 

1567 23 7 4 6 10 7 12 14 7 90 

1568 23 9 5 5 10 5 15 14 10 96 

15743) 31 11 6 4 8 21 11 14 106 

1575 30 11 7 3 9 21 10 12 103 

1576 28 11 7 4 8 22 11 12 103 

~ 
1577 27 9 6 7 7 21 12 12 101 

N 1578 30 10 8 7 8 18 8 10 99 
N 

15794) 30 11 9 6 9 19 - - 84 

1580 21 12 8 6 7 23 7 - 84 

1581 23 13 9 5 4 20 4 5 83 

15825) 30 15 9 7 6 6 18 - 10 101 

1583 28 14 8 7 6 6 18 - 6 93 

1584 28 14 8 6 6 6 19 - 9 96 

1585 27 14 8 7 6 6 20 12 - 100 

1587 35 14 7 7 5 5 17 5 6 101 

1588 28 14 7 6 6 5 17 12 - 95 

1591 32 15 9 7 6 5 20 9 - 103 

1594 30 14 9 4 5 4 17 6 4 93 

1595 32 16 9 3 5 5 20 13 12 us 
1596 23 16 8 3 6 .5 24 13 12 110 

1597 21 14 9 3 6 6 20 13 11 103 

1598 26 10 10 6 6 6 21 14 11 110 



Noter til tabell 11.2. (Gjengitt etter Tegengren 1952:32-33; -
samiske navneformer oppgitt i parentes.) 

1) Ar 1555 upptages i mantalslangderna ej alla nio byarna, men 
uttiver de i tabellen namnda aven byn Lombkola(?) med 7 lappar. J. 
Fellman har antagit att denna by skall nuvarande Tepastolompolo i 
Kittila (Kihttel). 

2) Ar 1556 angives att i Maanselka (Masealgi) by finnas 10 
lappar, som vara "bortflydde" vid skatteuppbtirden. oaruttiver vara 
5 lappar upptagna under ett frammande byanamn. 

3) Aren 1574-81 ar byn Kemikyla (Giema-siida) utelamnad ur 
skattelangderna och dess lappar synbarligen upptagna under 
Kuolajarvi (Goullejavri). 

4) Ar 1579 ara Kitka och Maanselka (Masealgi) byar utelamnade. 

5) Ar 1582 ara Kitka och Maanselka byar mtijligen sammanftirda. 

6) Ar 1588 vara vid skatteuppebtirden Maanselka bys 6 lappar 
"bortrymde", en del till Ryssland, en del till skogs "ftir 
krigsfolkets skull". 

7) Ar 1591 vara lapparna i Maanselka by "bortrymde". 
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ovenfor. Dermed synes det ikke nødvendig å trekke inn særskilte 
handelsforhold som spesielle forklaringsfaktorer. Etter nærmere 
vurdering fremstår derfor Anar ikke som noe godt eksempel, når 
det gjelder å belyse en eventuell effekt av handelsrelasjonene. 
Derimot faller søkelyset i sterkere grad på de 4 "mest sentrale" 
siidaene lenger sør i Kemi lappmark: Suennjel, Suobbat (Sombio), 
Giema-siida (Kemikylå) og Guollejavri. Konklusjonen blir dermed 
at vilkårene ligger best til rette for en fruktbar sammenlikning 
ved å sammenholde disse fire siidaene med siidaene nord for Anar, 
- på "Sørfjellet". 

Omkring 1600 var det gjennomsnittlige antallet rein pr. skattyter 
for de 4 nevnte "sentrale" siidaene 3,9, og reineierne utgjorde 
samtidig i gjennomsnitt 88 prosent av antallet skattytere. De 
tilsvarende tall for siidaene i nord ("på sørfjellet") var 1,3 og 
52 prosent. - I siidaene nord for Anar, som nettopp var integrert 
i alle tre handelssystemer, synes derfor forutsetningene ennå 
omkring 1600 ikke å ha ligget til rette for utvikling av nye 
subsistens-aktiviteter; - selv ikke i form av det begrensede 
reinholdet som var fremherskende i Kemi lappmark. 
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Kapittel 12. 
Avslutning. 

Konklusjonen på den synkrone komparasjonen innen kystområdet for 
perioden 1550 - 1600, var at kystsamene i Øst-Finnmark demonst
rerte en bedre evne til å opprettholde skattyter-antallet og det 
generelle beskatnings-nivået enn kystsamene lenger vest (i Vest
Finnmark og Nord-Troms), - når man betraktet dem under ett, på 
grunnlag av de aggregerte region-tallene. Dessuten var spred
ningen omkring den gjennomsnittlige skatteytelsen år om annet 
mindre for fjordene i øst enn i vest. Dette ble tolket som 
indikasjoner på at forholdene lå bedre til rette for å kunne 
opprettholde den subsistensmessige "bære-evnen" i Øst-Finnmark 
enn i de øvrige regionene. Således skulle det foreligge mindre 
grad av rent økonomisk incitament for å ta opp nye subsi
stensmåter. Vi satte dette forsøksvis i sammenheng med de 
mulighetene kystsamene i øst hadde til å mobilisere alternative, 
komplementære handelssamband; gjennom den tre-dobbelte handels
messige integrasjonen. - Imidlertid var vi ikke i stand til å 
levere noe avgjørende bevis for dette, all den stund vi ikke 
klarte å isolere en endring i en av press-faktorene, som var 
felles for Øst-Finnmark og en annen region, slik at vi kunne få 
testet effekten av de alternative tilganger til handelskontakt 
som fantes i øst (s. 310ff.) Konklusjonen på denne delen av 
drøftingen ble derfor at det fantes en rekke indikasjoner på at 
mangesidig og flerdimensjonalt handelssamband hadde medvirket til 
gunstige betingelser for opprettholdelse av den etablerte 
kystsamiske produksjonsmåten i Øst-Finnmark, men ikke noe bevis. 

Den synkrone og diakrone jevnføringen av kystsame-regionene 
gjennom første halvdel av 1600-tallet, - som i første rekke var 
basert på utviklingen i skattyter-tall - førte ikke til noen 
klare konklusjoner når det gjaldt områdene lengst i sør-vest; 
nordre Nordland og Sør-Troms. Denne sammenlikningen - hvor vi i 
utgangspunktet kunne ha håp om å få isolert virkningen av en 
forskjell når det gjaldt integrasjonen i det svenske ("botniske") 
handelssystemet - ga i virkeligheten ingen holdepunkter for 
slutninger i den retning. Derimot kunne utviklingen i skattyter
tall i de respektive regioner best (og tilstrekkelig) forklares 
med henvisning til svingningene i innenlandsk åkerbruks-produk
sj on, samt forsyningsvanskene knyttet til det dansk-norske 
handelsapparatet. Dermed førte denne sammenlikningen i stedet til 
at det ble satt spørsmåls-tegn ved den antakelsen vi gikk ut fra 
i utgangspunktet; om den angivelige forskjellen i handelsmessig 
integrasjon i det svenske systemet. Analysen pekte i retning av 
at kystsamene i de to regionene i virkeligheten var underlagt 
relativt tilsvarende betingelser, ved at de begge i hovedsak var 
henvist til det dansk-norske systemet. (Avsnitt 9.7. og 10.2.) 
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Analysen for Finnmarks-fjordene syntes derimot å kunne gi mer 
substans til vår hoved-hypotese, særlig når vi forlot sammen
likningen på det overordnede region-planet (Øst- vs. Vest
Finnmark, Nord-Troms,) og i stedet brøt materialet ned på 
de enkelte fjordene. På dette nivået syntes det å være flere 
holdepunkter for å anta at de mangesidige, flerdimensjonale 
handelssambandene som til en viss grad kunne mobiliseres i øst, 
faktisk kunne fungere som en kompensasjons-mekanisme overfor 
press-faktorer som opptrådde med negative verdier, eller økte 
negative verdier. Ved å sammenholde Altafjorden og Porsanger, -
som fremviste tilnærmet samsvarende verdier når det gjaldt press
faktorene - kunne vi sannsynliggjøre at Porsanger-områdets 
adgang til flere alternative, mobiliserbare handels-relasjoner, 
må ha medvirket til at kystsamene i Porsanger var i stand til å 
opprettholde sitt lokalsamfunns subsistensmessige "bære-evne" 
gjennom 1600-tallets første tiår i langt større grad enn 
kystsamene som soknet til Altafjorden. Denne evnen ser også ut 
til å ha hatt en viss "bremsende effekt", når det gjaldt å ta 
opp nye subsistensmåter. Skifte-materialet fra omkring 1700 (A. 
R. Nielssen) dokumenterte at det kystsamiske februket på dette 
tidspunktet hadde minst omfang nettopp i de tre fjordene Tana, 
Laksefjord og Porsanger. - På den annen side kunne ikke den 
fler-dobbelte handelsmessige integrasjonen fungere som tilstrek
kelig kompensasjon når presset mot den etablerte subsistensmåten 
ble mangedoblet; - slik det skjedde for Varanger-samene rundt 
1600: Innsnevring av ressurs-området gjennom ikke-samisk 
ekspansjon, økt skattepress og militære tiltak fra svensk side, 
ved siden av den generelt forverrede forsynings-situasjonen 
innenfor det dansk-norske handels-apparatet, som alle kystsamiske 
regioner var utsatt for, på 1620-tallet. 

Den detaljerte gjennomgangen av de ulike press-faktorenes effekt 
og virkningsretning, har også antydet flere eksempler på hva 
slags "tilpasnings-svar", eller midlertidig endrede subsistens
taktikker, som kystsamene i de ulike regioner har møtt mindre, 
mer kortvarige endringer i press-faktorene med: En mulig tolkning 
av materialet for nordre Nordland i første halvdel av 1600-
tallet, er at kystsamene der la økt vekt på det egne åkerbruket, 
som en reaksjon på de forsyningsvansker som hjemsøkte det dansk
norske handelsapparatet på 1620-tallet. Dette blir likevel ikke 
stående som mer enn en hypotese. - I sør-Troms kan en imidlertid 
iakkta en viss midlertidig omlokalisering av bosetningen, som kan 
settes i samband med en viss taktisk tilbaketrekning fra det 
dansk-norske handelsapparatet, og en økt vektlegging på fiske for 
eget konsum. I Nord-Troms kan en på samme tid registrere et 
tilsvarende tilløp til omlokalisering, til lokaliteter som lå 
bedre til for fiske. Samtidig viser fisketienden, som reflekterer 
det kommersielle fisket, en markant nedgang. Dette tyder 
likeledes på en viss taktisk tilbaketrekning fra salgsfiske, og 
økt vektlegging på eget konsum-fiske. For regionen som helhet 
holder det kystsamiske skattytertallet seg nærmest konstant, men 
det er betydelige svingninger mellon de enkelte områder innad i 
regionen. 
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Vest-Finnmark - dvs. i første rekke Altafjorden i vid betydning 
- opplever en markant reduksjon i antall kystsamiske skattytere 
i perioden 1619 - 1644. (Tabell 8.1., figur 8.7.) Det er i første 
rekke to press-faktorer som det er aktuelt å se denne tilbake
gangen i lys av: For det første den markerte ikke-samiske 
kolonisasjons-bølgen innover i fjorden, på tradisjonelle samiske 
lokaliteter og ressurs-områder, som griper om seg i løpet av 
1600-tallets to første tiår; og dernest den generelle forsynings
krisa i det dansk-norske apparatet som setter inn i 1620-årene. 
Omsetningstallene for den svenske kronens skinnoppkjøp kan tyde 
på at kystsamene i Vest-Finnmark så seint som i 1590-årene kunne 
dra nytte av økt samhandel med det svenske handelsapparatet, og 
at de derved kunne kompensere for press som hadde gjort seg 
gjeldende tidligere, på 1580-tallet. (Kap. 8., side 317.) - Men 
etter 1600 ser kyst-samene i Vest-Finnmark ut til å ha mistet 
denne adgangen til å mobilisere alternative handels-kanaler. 

I motsetning til dette viser Øst-Finnmark et stabilt kystsamisk 
skattytertall gjennom første halvdel av 1600-tallet, når regionen 
betraktes under ett. (Tabell 8.1., figur 8.8.) Men når materialet 
brytes ned på fjord-nivå, avdekkes det tildels dramatiske 
variasjoner. (Figur 8.7. og 8.9.) Porsanger klarer altså 
tilsynelatende å opprettholde skattytertallet i stor utstrekning, 
til tross for at fjorden er utsatt for omtrent de samme press
faktorene som Altafjord. I Varanger synes det derimot å inntre en 
dyptgående krise i løpet av 1600-tallets første tiår. Denne 
krisen er i hvert fall av demografisk natur, og gjenspeiles i en 
drastisk reduksjon av antall skattytere. Men etter alt å dømme 
avspeiler det også store brytninger på det sosiale plan, i 
forhold til de sosiale "produksjons-relasjonene". Det er mulig en 
kan karakterisere det som skjer som et "økologisk sammenbrudd" 
for den etablerte subsistensmåten, som også kommer til å påvirke 
produksjonsmåten som helhet. Dette kan rime med den konklusjonen 
A. R. Nielssen trekker på grunnlag av skiftematerialet fra 
omkring 1700: Han beskriver et samfunn hvor det fortsatt pågår en 
økonomisk omstillingsprosess, etter det han regner med som et 
sammenbrudd i villreinfangsten, og flere familier skal enda på 
dette tidspunkt ikke ha funnet frem til sin "nye økonomiske 
identitet". (Nielssen 1986: 35,41.) - På sin side oppviser Tana 
og Laksefjord et mer broket, sammensatt bilde når det gjelder 
skattyter-utvikling. (Tabell 8.1., figur 8.9.) 

Den kortfattede sammenlikningen av pastoralismens utvikling i 
innlands-siidaene omkring 1600 pekte også i retning av at 
tradisjonelle, etablerte subsistens-måter i stor grad ble holdt i 
hevd i de deler av innlandet som nøt godt av mangesidige 
handelsforbindelser med flere handelsapparat (Kemi lappmark, samt 
"fellesbeskatningsområdet" på "Sørfjellet" innenfor Terne 
lappmark); mens nye subsistens-måter, tildels i form av pastora
lisme, nettopp fikk størst utbredning i de vestlige, indre delene 
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av det samiske bosetningsområdet, som lå under rent svensk 
jurisdiksjon. Dette skillet synes nettopp å falle sammen med 
viktige skillelinjer når det gjaldt mulighetene for å opprett
holde alternative, og flersidige handelsforbindelser videre ut 
gjennom 1600-tallet: Umiddelbart etter 1600 førte nasjonal
statenes tiltak til at området i vest ble effektivt avskåret fra 
de handelspartnerne som tradisjonelt hadde drevet "omreisende 
virksomhet" innenfor det samiske bosetningsområdet. Handels
forbindelsene ble dermed mer ensidige og mer ensrettet enn de 
hadde vært tidligere. - Dette utgjør således også en indikasjon 
på at opprettholdelse av mangesidige og flerdimensjonale 
handelsforbindelser kunne bidra til å redusere det økonomiske 
incitamentet til å slå inn på nye subsistensmåter. 

Hva angår sammenhengene på det rent subsistensmessig plan peker 
gjennomgangen i retning av at samiske samfunn som har tilgang til 
alternative handelsrelasjoner, og som i "trengte situasjoner" kan 
mobilisere dem, slik at de klarer å opprettholde sammensatte, 
mangesidige, og "flerdimensjonale" handelskontakter; vil kunne 
være i stand til å kompensere for virkningen av enkelte press
faktorer opp til et visst nivå; f.eks. virkningen av ikke-samisk 
ekspansjon og ressurs-konkurranse, samt forverret forsynings
situasjon innenfor ett handelsapparat. Eksistensen av slike 
handelsforbindelser må derfor i en viss forstand kunne sies å ha 
en "bremsende effekt" på etableringen av nye subsistensmåter. 
- Men en slik mobilisering av alternative handelssamband er 
likevel ikke tilstrekkelig, dersom for mange press-faktorer 
tårner seg opp, med negative verdier. Den samlede virkningen av 
tre negative press-faktorer i Varanger-området, synes å vise 
dette. 

Den tesen vi stilte opp i kapittel 4 (s. 99) vedrørende virk
ningsretningen og effekten av denne formen for handelskontakt, 
må derfor sies å ha funnet bekreftelse et stykke på vei. Imid
lertid må vi ta det prinsippielle, metodiske forbehold som 
følger av J. S. Mills drøfting (ovenfor side 104f.): I vår 
gjennomgang har drøftingen av skattyterutviklingen gjennom 1. 
halvdel av 1600-tallet gitt best grunnlag for konklusjoner, og 
denne drøftingen ble langt på vei gjennomført etter det logiske 
skjema som Mill kalte "forskjellsmetoden". I henhold til denne 
"metoden" søkte man etter situasjoner hvor det studerte fenomen 
("virkningen") bare forekom i en situasjon, og hvor det i dette 
tilfellet opp-trådte en og bare en faktor som var forskjellig på 
årsaks-siden. I følge Mill gjorde dette metoden lite egnet i 
samfunnsforskningen, fordi man her har å gjøre med med ytterst 
sammensatte, nærmest uendelige, sammenflettede kjeder av årsaks
kompleks ("multiplicity of causes"). En virkelig tillemping av 
metoden forutsetter derfor at man nitid nøster opp disse årsaks
kjedene. - Det er umiddelbart innlysende at vi i vår analyse 
ovenfor ikke har kunnet følge alle årsaks-sammenhenger på en slik 
måte at det tilfredsstiller disse kravene. Det må være nok å 
minne om de økologiske forutsetningene som naturgrunnlaget 
utgjør, og som vi helt bevisst har unnlatt å ta opp til drøfting. 

428 



Dette har vært nødvendig, for i det hele tatt å kunne gjennomføre 
en tilnærmet systematisk analyse av de faktorer vi har gjennom
gått. - I forhold til de ideelle metode-krav som J. s. Mill 
stiller, vil dette selvfølgelig svekke utsagnskraften i våre 
konklusjoner. Likevel vil vi tro at nettopp denne systematiske 
gjennomgangen av et begrenset sett faktorer har bidratt til å 
synliggjøre effekter og virkningsretninger som ellers ikke ville 
ha kommet til syne. 

I kapittel 1 begrunnet vi hvorfor det er vesentlig å anlegge et 
perspektiv på handelen på Nordkalotten, som åpner for å betrakte 
dette samkvemmet som et sett av "mellomsystemlige forbindelser". 
Dette innebærer bl.a. at prosesser og fenomener som er avgjørende 
for den totale samfunnsmessige utviklingen, også skulle søkes i 
de gjensidige forbindelsene, motsetningene og "bindingene" 
("Constraints") som foreligger mellom systemer og strukturer; og 
ikke bare innad i systemene selv. (Jfr. særskilt Giddens og 
Friedman.) Vi refererte også eksempler fra forskningen de seinere 
år, på hvordan man har understreket hvilken rolle gjensidige 
forhold ("mutualistic relationships") mellom samfunn av ulike 
typer kan spille for disse samfunnenes interne utvikling. 
Eksempelvis utvekslings-forhold mellom jegere/sankere på den ene 
siden, og jordbrukere på den andre; eller mellom ulike jeger
sanker-samfunn. Innenfor kulturantropologisk forskning så vi 
bl.a. hvordan en retning ville konkretisere disse gjensidige 
utvekslings-prosessene ved relativt ensidig å ville knytte dem 
til energi-utveksling, og dermed til spørsmålet om hvordan 
utvekslings-prosessene kunne føre til en gunstig økning av den 
subsistens-messige "bære-evnen" ("carrying capacity") for de 
involverte samfunn. (Peterson.) - ut fra et slikt perspektiv 
synes analysen her å godtgjøre at de samiske lokalsamfunns "bære
evne"-potensiale faktisk ble styrket ved den "inter-systemiske 
samhandlingen", som handelssamkvemmet representerte, gjennom 
muligheten for å mobilisere alternative, komplementære handels
relasjoner når ulike pressfaktorer truet deres "Økologiske 
balanse". Men som nevnt synes dette kun å være gyldig opp til et 
visst punkt, - hvor den samlede effekten av negativt virkende 
press-faktorer blir for sterk. 

I vurderingen av hva det "inter-systemiske samspillet" har spilt 
for struktureringen av de systemene som var involvert, er det 
altså betydningen innad i de samiske samfunnsenhetene vi best har 
kunnet belyse. Når det gjelder spørsmålet om hvordan produksjons
måten innen de samiske samfunn har vært med og dannet betingelser 
for produksjonsmåten eller ervervsformer i de omkringliggende 
samfunn, har vi i mindre grad vært i stand til å belyse dette. 
Bortsett fra det reellt sett komplekse og uoversiktlige ved disse 
samfunnene, som vanskeliggjør en samlet analyse innenfor disse 
rammer, henger dette også sammen med måten vi innledningsvis har 
definert vårt utsiktspunkt og innretning: Innenfor det "mellom
systemlige samspillet" var det de samiske samfunnsenhetene som 
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ble stilt i fokus, og som vi har stilt opp en eksplisitt modell 
for. Tilsvarende konkrete og detaljerte forutsetninger ble ikke 
stilt opp for de omkringliggende samfunn. 

Realhistorisk sett må analysen vår dessuten sies å ha bekreftet 
at det faktisk var press utenfra, som til syvende og sist var 
årsak til at det etablerte handelssamkvemmet brøt sammen og ble 
oppløst; gjennom koloniseringa- og høyhets-bestrebelser fra 
nasjonalstatenes side, samt det en kunne kalle "systematisk 
manglende forståelse" fra nasjonalstatene overfor strukturer 
frembrakt gjennom samisk samfunnsliv. Således kan den politikk 
som ble ført fra nasjonalstatenes side på det handelspolitiske 
området omkring 1600 sies å ha utgjort en milestein i en lang 
rekke tiltak fra statsmaktenes side, som førte til underminering 
og oppløsning av etablerte samiske samfunns-trekk. Avskjæringen 
av de etablerte handels-relasjonene må - i de områder der den 
lyktes - betraktes som en faktor som virket i retning av 
opløsning av etablerte samiske produksjonsmåter, selv om den 
alene ikke kunne utløse dette, og selv om den kunne bli motvirket 
av bestemte kompensasjons-faktorer. 

I samband med begreps-avklaringen i kapittel 2 understreket vi 
likeledes hvordan en analyse av endringer i subsistensmåten bare 
kunne utgjøre en del av den totale analysen av samfunns
endringene, og hvordan spørsmål om "rasjonalitet" på subsistens
nivået analytisk måtte holdes adskilt fra spørsmål om "rasjo
nalitet" eller "logikk" på andre nivåer; ikke minst når det 
gjaldt det sosiale systemet eller de "sosiale produksjons
relasjonene". Når det gjaldt vurderingen av "rasjonaliteten" på 
dette sistnevnte nivået, var det sentralt å få avklart spørsmål 
som: 

1) Innenfor hva slags sosiale rammer skjer beslutninger 
m.h.t. allokering av det samfunnsmessige arbeidet, og 

2) Foregår det noen særlig akkumulasjon av produksjons
resultat (og/eller produksjons-midler), og eventuelt 
innenfor hva slags sosiale rammer/enheter? 

3) Hva slags sosiale institusjoner styrer, og innenfor 
hvilke sosiale rammer foregår fordelingen av produksjons
overskuddet? - Har man i overveiende grad å gjøre med 
generell deling eller almenn gjensidighet, eller fordeles 
resultatet på mer individualisert basis? 

4) Hva slags sosiale institusjoner eller mekanismer 
regulerer tilgangen til ressurser? Er det i hovedsak 
individuell eller kollektiv råderett over ressurs-enhetene? 

Spørsmål som vedrører individets arbeidsinnsats; - om denne 
innsatsen f.eks. blir knyttet til individuelle målsettinger som 
har sin grunnleggende forankring i strukturer utenfor kollek
tivet, kan betraktes som særtilfelle og spesifiseringer av 1). 
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(Jfr. ellers fremstillingen i kapitte1~0., side33B.) Hvordan 
tilgangen til ressurs-enheter blir regulert, må til dels sees i 
sammenheng med om, og eventuelt hvordan akkumulasjonen foregår. 

I hovedsak har kildematerialet vist seg lite egnet til å 
klarlegge disse spørsmålene. Likevel har vi gjennom fremstillin
gen kunnet observere enkelte trekk, som kan gi en pekepinn, -
særskilt hvis vi knytter dem til en sammenlikning mellom de 
kystsamiske samfunn i Altafjorden og fjordene i Øst-Finnmark. 
Dette gjelder: 

a) Selve registreringsmåten av de kystsamiske skaytterne i 
skattelistene på 1500-tallet og begynnelsen av 1600-tallet, 

b) Spredningen av skattytelsene omkring den årlige gjennom
snittsverdien for regionen, 

c) Den relative størrelsen på det kystsamiske feholdet i 
ulike regioner omkring 1700, 

d) Relative forskjeller i husholds-strukturen mellom de 
ulike regionene, slik det fremkommer i kilder fra slutten av 
1600-tallet. 

Registreringsmåten i skattelistene på 1500-tallet antyder således 
en langt mer oppsplittet besetnings-struktur i Vest-Finnmark og 
særskilt i Altafjorden, enn for de østlige fjordenes vedkommende. 
Dernest er spredningen av de individuelle skattebeløpene omkring 
gjennomsnitts-ytingen fra år til år, større i vest enn i øst. 
(Tabell 8.3 a-c, i kapittel 8.) Dette synes å antyde noe om den 
økonomiske differensieringen skattyterne i mellom, innenfor de 
ulike regioner. - Når vi kommer så langt frem som til ca. 1700, 
når både f eholdet og husholds-strukturen hos kystsamene lar seg 
dokumentere noenlunde, har Vest-Finnmarks-regionen klart det 
største feholdet, mens fjordene Tana, Laksefjord og Porsanger har 
minst. Varanger opptrer i en mellom-posisjon. Samtidig er 
kystsame-husholdene i gjennomsnitt større i Vest-Finnmark enn i 
Øst-Finnmark, men likevel slik at husholdene i Varanger er større 
enn i de tre øvrige fjordene. 

I sum synes dette å gi relativt gode indikasjoner på at samfunns
livet blant den kystsamiske befolkningen i Altafjorden foregikk 
innenfor andre rammer, og etter en annen "logikk" enn i Øst
Finnmark, frem til begynnelsen av 1600-tallet. 

Både besetnings-bildet og analysen av husholds-strukturen synes å 
underbygge at familie-husholdet spiller en viktigere rolle for 
organiseringen av arbeidet og aktivitetene i Altafjorden enn i 
fjordene lenger øst. Det passer godt inn i dette bildet at vi 
samtidig finner det største gjennomsnittlige husdyrholdet blant 
kystsamene i Vest-Finnmark. - I sum kan disse trekkene tolkes som 
at kystsamene i Vest-Finnmark alt i lang tid har funnet det 
nødvendig å organisere ressurs-utnyttingen/subsistens-aktivite-
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tene med utgangspunkt og tyngdepunkt i familie-husholdene, slik 
at dette utgjør den viktigste sosiale rammen for beslutninger 
vedrørende disponering av arbeid og videre investeringer, samt 
fordeling av ressurser. I tråd med dette akkumuleres deler av 
ressurs-grunnlaget i form av levende dyr som individuell eiendom 
knyttet til familie-husholdene. Dette gir bl.a. utslag i den 
balansen eller "formuen" som skiftene gjøres opp med. (Nielssen 
1986:36.) 

I Øst-Finnmarks-fjordene synes derimot kollektive samfunnsformer 
å være fremherskende enda i siste halvdel av 1500-tallet. Dvs. at 
større del av de sentrale beslutninger vedrørende ressurs
utnytting, innsats av samfunnsmessig arbeid, og fordeling av 
produksjons-overskudd skjer på et sosialt nivå overordnet 
familie-enheten. Men mens de individuelle familie-husholdene 
enda omkring 1600 spiller en underordnet rolle i sosial sammen
heng i fjordene Tana, Laksefjord, og Porsanger; blir Varanger
samene fra 1600-tallets første tiår kastet ut i en dyptgående 
subsistens-krise, som også får konsekvenser på det sosiale plan. 
Dette synes å gi støtet til en storstilt omstillings-prosess, som 
pågår gjennom hele 1600-tallet, og som enda ikke er avsluttet 
henimot 1700. Enda omkring 1700 synes derfor Varanger å stå i en 
slags "mellom-stilling" mellom Altafjorden og de andre fjordene i 
Øst-Finnmark, både når det gjelder innføring av nye subsi
stensmåter, og når det gjelder sosial struktur. 

Mens kystsamene i Vest-Finnmark allerede i lang tid har prak
tisert en "annen sosial logikk" enn kystsamene lenger øst, møter 
Varanger-samene på begynnelsen av 1600-tallet et voldsomt press 
som ikke bare river grunnen vekk under deres etablerte subsi
stensmåte, men som også tvinger dem til å ta opp til vurdering 
den "sosiale rasjonaliteten" de hittil har organisert seg i 
henhold til. Siden kystsamene i Altafjorden sosialt sett har 
operert på mer individualisert basis i lang tid, opplever 
de på 1600-tallet bare et økonomisk og økologisk press mot sine 
tradisjonelle subsistens-aktiviteter, i og med det kolonisasjons
presset de utsettes for fra ikke-samisk hold. Varanger-samene på 
sin side møter utfordringer over hele linja: Både på det 
subsistensmessige og det sosiale plan. De få rettssakene som 
utspiller seg mellom samer og nordmenn i Altafjorden på 1620-
tallet, kan rimeligvis tolkes som utslag av konflikter hvor 
partene i stor utstrekning konkurrerer om de samme ressurs
enhetene, ut fra en subsistensmåte og sosiale organisasjons
former som ikke er altfor forskjellige. 

På mer spekulativ basis kan vi stille oss spørsmålet om disse 
forskjellene som i utgangspunktet eksisterer mellom Vest- og Øst
Finnmark, til dels kan henge sammen med systematiske forskjeller 
i de handelsmessige forutsetningene som kan gå svært langt 
tilbake i tid. Kan den større muligheten for handel østover 
gjennom lang tid ha vært med og skapt forutsetninger for struk
turering av en kystsamisk produksjonsmåte (tilpasningsform) i 
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øst, som hadde inkorporert disse flersidige handelskontaktene 
som et sentralt element? 

Allerede på det tidspunktet da det tidligste skriftlige kilde
materialet til belysning av handelsforhold og økonomisk tilpas
ning tar til å løpe på 1500-tallet, synes den ulike handels
messige tilknytningen, med de muligheter for utveksling som det 
innebærer, å inngå som et stabilt, strategisk element i de lokale 
samiske samfunnsenhetenes tilpasnings-strategi; et integrert 
element i en samlet, vel avbalansert produksjonsmåte. Dette 
elementet kan utnyttes taktisk, alt etter som variasjoner i de 
øvrige betingelsene for den etablerte produksjonsmåten gjør det 
mer eller mindre påkrevet. Det er altså ikke snakk om at de 
daværende samiske produksjonsmåtene eller "tilpasningsformene" -
hverken langs kysten eller i innlandet - er basert på isolasjon 
og mangel på samhandling med nabofolkene. Tvert om inngår 
utveksling og strukturert samhandling som et vel integrert 
element; enten det skjer med ett eller flere, overlappende og 
samvirkende systemer. 

Måten denne formen for gjensidige utvekslings-prosesser på 
Nordkalotten ble avviklet på, synes samtidig å godtgjøre at en 
ikke kan forklare det som utslag av en generell lov om 
"kulturell dominans" for det kulturelle system som er mest 
effektivt når det gjelder å utnytte energi-ressursene innenfor et 
gitt område. (Sahlins & Service, jfr. ovenfor side ••• ) I dette 
tilfellet har det vist seg at det ikke er snakk om at den samiske 
befolkning generelt overtar bumennenes subsistens-aktiviteter og 
sosiale former som resultat av en almenn akkulturasjons-prosess. 
Derimot fører et konkret, og tidsbestemt press mot de tradi
sjonelle, etablerte samiske produksjonsmåtene til at disse 
tildels erstattes med nye subsistensaktiviteter og delvis nye 
sosiale produksjons-relasjoner, som er bedre tilpasset til de 
endrede betingelsene. - Endringsprosessene kan derfor ikke 
forklares ut fra noen generell "akkulturasjons-prosess" alene. -
F.eks. kan ikke de observerte variasjonene mellom Vest- og Øst
Finnmark - og mellom Øst-Finnmarks-fjordene innbyrdes -
forklares tilfredsstillende bare som utslag av påvirkning fra 
bumanns-kulturen; etter et kontinuum langs kysten, hvor Øst
Finnmark kommer sist, og derfor står lengst utenfor påvirkningen. 
Tvert om fremstår sammenbruddet for det gjensidige, strukturerte 
samspillet mellom systemene på ulike nivå som en følge av 
konkrete historiske tildragelser, i form av initiativ, handlinger 
og tiltak fra konkrete historiske aktører. Disse handlingene 
fører med seg særskilte konsekvenser som økning i skattetrykk, 
avskjæring av tradisjonelle formidlings-kanaler, bosetnings
ekspansjon med videre. - Også i de tilfellene hvor en kan påvise 
konkrete tilfeller av akkulturasjon ved at samene har tatt opp 
elementer fra nabo-kulturene, og integrert dem i sin produksjons
måte; må en trekke inn det konkrete presset de tradisjonelle 
produksjonsmåtene har vært utsatt for, for å forklare hvorfor 
disse kulturelementene er blitt tatt i bruk. 
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Det er i det hele tatt ikke snakk om å skifte ut ett kulturelt 
repertoir med et annet, som angivelig skal være mer effektivt med 
hensyn til energi-utnyttingen. Dette gjenspeiler også det faktum 
at endringsprosessene ikke er unilineære. Derimot skjer det en 
form for spesialisering i retning av flere ulike subsistens-
akti vi teter, hvor noen - f.eks. feholdet i kystregionen - kan 
sies å ha noen elementer felles med ikke-samenes fehold. Andre 
spesialiseringer, som pastoralismen basert på rein, kan vanskelig 
sies å ha noe umiddelbart forbilde hos andre. Dessuten vokser det 
fram kimer til flere av de nye subsistens-spesialiseringene 
parallellt hos flere grupper som tidligere hadde høyst ganske 
ulike subsistensmåter. (Således tilløp til reinsdyr-pastoralisme 
både hos tidligere kystsamer og innlandssamer.) - Ut fra dette er 
det altså ikke snakk om at en uten videre "overtar" subsistens
aktiviteter og sosiale former som er fremherskende hos "de 
Andre", men tvert om at en tar opp subsistensmåter som synes 
aktuelle ut fra egne forutsetninger, på bakgrunn av inntrufne 
vansker med å opprettholde den etablerte subsistensmåten uendret. 

Når det gjelder det mer generelle spørsmålet om "handelens rolle" 
overfor tradisjonelle samiske produksjonsmåter, må en kunne 
konstatere at det ikke er så mye 'handelsaktivitet' i seg selv, 
som eventuelt kan ha negativ innflytelse på etablerte subsistens
systemer og produksjonsmåter, men i større grad karakteren av 
den aktuelle 'handel'. Og i dette tilfellet synes en å ha fått 
demonstrert de negative konsekvenser av en hardhendt ensretting 
av handelen, og kanskje ikke så mye av en økning av handels
volumet i seg selv. Her må en imidlertid ta forbehold for 
en økning i etterspørselen etter særskilte produkter som er så 
sterk at den fører til produksjons-omlegging, og dermed eventuelt 
overeksploatering av natur-grunnlaget. - Resultatetene av 
undersøkelsen synes videre å godtgjøre at former for 'handels
aktivitet' og utveksling mellom jeger/sanker-samfunn og agrart 
baserte samfunn ikke automatisk, og i seg selv, behøver å føre 
til at disponeringen av det samfunnsmessige arbeidet til enkelt
individer innenfor jeger/sanker-samfunnet blir knyttet til 
målsettinger med forankring utad, slik at det kommer til å virke 
oppløsende på kollektive institusjoner. For at dette skal skje. 
synes det å måtte foreligge tilleggs-forutsetninger, - enten i 
form av type og karakter av handelen, eller i form av et press 
mot den tradisjonelle produksjonsmåten fra annet hold. Under
søkelsen synes snarere å ha godtgjort at disponeringen av 
individenes samfunnsmessige arbeid og den "sosiale logikken" 
kunne ha undergått kvalitative endringer før det satte inn noen 
endringer av handelsrelasjonene (Vest-Finnmark). Dette synes å 
støtte opp om det synspunktet som med henvisning til Ingold er 
referert foran, s. 54, og som går ut på at institusjonen "deling" 
innenfor et samfunn utmerket godt kan omfatte produkter som er 
skaffet til veie gjennom bytte og handel. 

I innledningskapitlet foretok vi en metodisk avskjæring eller 
"parentes-setting", gjennom å understreke at vår analyse her i 

434 



det alt vesentlige ville omfatte det strukturelle og institu
sjonelle nivået av de samvirkende systemene. Hvordan dette ble 
formidlet, opprettholdt og endret gjennom transaksjoner av 
reflekterende, målrettede aktører, kunne vi bare i mindre grad 
komme inn på, selv om vi prinsippielt anerkjente betydningen av 
også å gå inn på dette nivået. - Den analysen vi har kunnet 
gjennomføre, understøtter bare den avgrensningen som ble 
foretatt. Det har bare vært det institusjonelle og strukturelle 
nivået som det har vøært mulig å uttale seg om, med utgangspunkt 
i kildematerialet. 

Ett annet aspekt av undersøkelsens tilnærmingsmåte har vært dens 
utpregede komparative karakter. Gjennom denne innfallsvinkelen 
har vi kunnet avdekke en rekke strukturtrekk, som først kommer 
til syne gjennom bredt anlagte analyser, eller ved systematisk 
sammenlikning av to eller flere regioner. Men samtidig har denne 
brede innfallsvinkelen forhindret oss fra å trenge særlig dypt 
ned i en rekke faktorer. Og noen av disse faktorene - slik som 
fremfor alt de naturgitte økologiske betingelsene - kan faktisk 
tenkes å ha klar innvirkning på det som her har vært oppstilt som 
grunnleggende kriterium for den systematiske sammenlikningen: 
Utviklingen av det kystsamiske skattytertallet. Det som her er 
kommet frem når det gjelder de enkelte faktorenes virknings
retning og utslag for tradisjonelle samiske produksjonsmåter, kan 
derfor bare sees i forhold til dybdeboringer innenfor de enkelte 
regioner, hvor de stedegne betingelser kan "rulles opp" i større 
bredde. 

Dersom jeg til slutt skal forsøke å peke på forskningsstrategier 
og problemfelt som eventuelt kan overkomme disse manglene ved 
denne undersøkelsen, og hvor dybdeboringer sannsynligvis vil 
kunne korrigere og utfylle de konklusjoner som er trukket 
ovenfor, vil jeg nevne: 

- Territorielle analyser: Studier av hvordan folkegruppenes 
fordeling i terrenget, - eventuelt gjennom fysiske minner i 
marken - kan si noe om stukturert samhandling dem i mellom; 
og endringer i betingelsene for den. (Dette må antas å kunne 
utfylle/korrigere noen av konklusjonene ovenfor om ikke
samisk besetnings- og kolonisasjons-press, eventuelt 
press/ikke press gjennom ulike former for handelskontakt og 
utveksling.) 

- Studier av kulturelle variasjoner når det gjelder 
reguleringen av tilgang til ressurs-enheter. En rekke av 
resonnementene ovenfor er basert på skissemessig utformede 
hypoteser om hvordan slik regulering foregikk. Et nøyere 
studium av ulike institusjonelle og individuelle løsninger 
på dette området, med forsøk på ansatser bakover, må kunne 
antas å bringe frem materiale som kan sannsynliggjøre, 
eventuelt avsvekke konklusjonene som her er lagt frem. 
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Lit. V. Claus Vrnis Ercklerinng paa SoeFinnderne vdJ 
Salthenn, Sennien och Trumsoe Lehnne ... 1599. 

Skapsaker, Skap 15, pk. 125°: 

No.33, Lit. B. Hans Olsøns Relation om Finneskatt m.v. 
1599. 

Riksarkivet i Sverige: 

Kammararkivet: 

Landskapshandlingar, 

Narrlands lappmarker 1554 - 1607 <Mikrofilmrull CD 
2087 - CD 2092>. 

Våsterbotten 1551 - 1553 <Mikrofilmrull CD 2057 - CD 
2058). 
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Danica: 

Grånshandlingar Lappland - Norge, 1604 - 1699. 

"Långdh opå the finnar som liggiandes åhre vt1 
Westresionn och glore sinn skatt til suerigie, 
Dannemarck och Rydtzlannh", 1597; 1604 - 1609. 

Statsarkivet 1 Tromsø: 

Amtmannen 1 Finnmark: 

Pk. 23, "Manntallsforklaringer & skattemanntall 1681-99". 

"Mandtals Forklaring Offuer Weranger Finner som Giffuer 
Heel och Half Leeding Och Schattefisch ... " - 1683. 

"LeedingsMandtal Forklaring offuer Boemend och Drenger 
Vdi Och Offuer østfindmarchen udi Waardøehuus ... " -
1684. 

"SchatteMandtall offuer SoeFinnerne udi Waardoe Huus 
Ampt for Anno 1699". 

Finnmark sorenskriverembete: 

Justisprotokoller <prot. nr. 2 <1627-33), 4-5 <1654-
63>, 11 <167-78) og 24 C169U>. 
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