Kalvedødelighet og skjev kjønnsfordeling er de
faktorer som best avspeiler populasjonenes svar på
de forskjellige økologiske forhold. Tilstedeværelsen av tussock-graset er hovedårsaken til at det ikke
har vært noe sammenbrudd av reinstammen på Syd
Georgia.
L E N N A R T L U N D M A R K , 1982:
Uppbbrd, utarmning, utveckling.
Det s a m i s k a fångstsamhållets
rennomadism i Lule Lappmark.
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vid Universitetet i Umeå 28. mai 1982.
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Inledning: Det finns minst två åsikter om
målsåttningen for en doktorsavhandling i historia.
Den ena riktningen ser avhandlingen som ett
gesållprov dår forfattaren skall demonstrera att
han/hon kan tillåmpa vedertagna metoder for att
faststålla historiska fakta. Andra menar att
avhandlingen dessutom skall ha vidare historievetenskapliga perspektiv och innefatta teoretiska
ansatser samt forsok att tolka foråndringsprocesser.
Denna senare våg år betydligt svårare. Varje
avhandling av den typen måste forsoka tåcka in ett
så stort fålt att alla delfrågor inte kan penetreras lika
grundligt. Trots denna risk forsoker den hår
avhandlingen uppfylla åtminstone några av kraven
hos dem som forespråkar den senare vågen. I
grunden handlar den om overgången från ett
produktionssått till ett annat, från samiskt
fångstsamhålle till rennomadism. Tolkningsforsoket vilar på en analys av utvecklingen i Lule
lappmark under senare delen av 1500-talet och
borjan av 1600-talet.
Avhandlingen inleds med en granskning av några
aldre teoretiska forhållningssått — evolutionism
och diffusionism — som har varit av stor betydelse
i forskningen om samernas och renskotselns
historia. Dessa teorier forklaras vara oformogna att
fylla de krav som i dag stalls på historisk forklaring.
I stallet lanseras en begreppsram som kombinerar
marxistisk och ekologisk teori och i ljuset av denna
presenteras de produktionssått som konfronteras
i Lule lappmark under 1500- och 1600-talet.
Avhandlingens overgripande syfte år att studera
rennomadismens framvåxt. Tidigare forskning
inom det området i Skandinavien och Sovjetunionen refereras. Genom att granska uppgifter från
hela det samiska området kan man faststålla att
tecken på rennomadism visar sig i det relaterande
kållmaterialet for forstå gangen i borjan av

1600-talet. Det får motivera att perioden kring
sekelskiftet 1600 intensivstuderas. Undersökningsområdet år den ur renskötselnäringens
synspunkt centrait belägna Lule lappmark.
A v e n når det gåiler att fixera den typ av samiskt
samhålle som var förhärskande i Lule lappmark
under 1500-talet måste man utnyttja jämförelsematerial från hela det samiska utbredningsområdet. E n huvudfråga år om grunddragen i den
ekonomiska organisation som länge levde kvar
bland östliga samer aven dominerade Lule och
kringliggande lappmarker under 1500-talet.
Det grundlåggande kållmaterialet fôr avhandlingen år kronans råkenskaper for Lule lappmark
1553—1620. Där registreras både mantal och
uppbörd hushåll fôr hushåll, skinnhandel och
löneutbetalningar till samer. Utifrån detta material
kan man altså analysera skatteutvecklingen och
handelsutbytet. I råkenskapen kan man också följa
den omfattande verksamheten med statliga renhjordar i början av 1600-talet.
Råkenskaperna ger dessutom besked om samernas levnadsforhållanden under olika perioder. Ett
sårskilt kapitel behandlar den svåra krisen under
1610-talet; då kompletteras råkenskaperna dessutom av utförliga berättelser om skattelapparnas
utarmning. M e d hjålp av några renråkningar i
början på 1600-talet försöker jag också uppskatta
omfattningen av samernas tamrenbestånd. Dessutom diskuteras vildrenens roll och forekomst.
Slutligen antyds några utvecklingslinjer längre in
på 1600-talet.
M O R T E N R Y G , Zoofysiologisk Institutt, Oslo
Universitet, 1982:

Endocrine components in the control of annual
cycles of growth and fattening in male Cervidae.
Indresekretoriske komponenter i kontrollen av de
årlige svingninger av vekst og fetning hos hånlige
hjortedyr.
Forsvart for Den filosofiske doktorgrad
Universitet 21. oktober 1982.

ved Oslo

47

