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Norge har en betydelig samisk befolkning, ca. 150000 på landsbasis.

For 8000 år fvt. Samene kom fra Afrika, (ikke fra Asia slik mange tidligere trodde.) 
Berberne i Nord-Afrika og Samene var det samme folket. Eller rettere sagt den delen av det som ble til
dagens samer på morssiden som har U5b1-haplogruppen.

Da isen smeltet fulgte de iskanten via sør-vest Europa (Spania, Pyrineene). 
Da de nærmet seg Skandinavia fortsatte en gruppe nordover langs norskekysten og en annen gruppe tok
omveien gjennom Øst-Europa og Finland.

8000-4000 år fvt, var en tid i eldre steinalder, der innlandet og innfjordene ikke var bebodd pga. helårs is-
og snødekke. 
De første beboerne på kysten av Norden var Fosna-Hensbacka-folket. Det var en enkel steinalderkultur
som drev med jakt, fiske og utvikling av enkle redskaper. De var verken norrøne folks eller samenes
forfedre.

2500-1500 år fvt. Innlandet ble mildere og mer snøfritt. Finnougriske grupper kunne følge reinen og
migrere inn i Norden. 
Fortsatt i dag finnes finnougrisktalende i midtre og nordre Sibir hos de eldre generasjoner, blant andre
Kanti og Mansifolket (for de som har sett sjakk og skiskyting fra Khanty-mansisk på fjernsyn).

Trolig rundt år 0. De norrønttalendes forfedre kom til Norge og kulturen inntok en førsivilisert form, dvs.
jordbruk. Jordbruk var en arv disse tok med seg fra sentral, vest og sør-Europa.

Norrøne bosetteres forfedre kom også i stor grad østfra. F.eks. baskere og irer (fra de gamle kelterne og
vestgallerne) er vesentlig lenger fra nordmenn genetisk sett, enn hva tilfellet er for nordmenn og øst-
europere. Vikingene var et mer østlig enn vestlig folkeslag, om man regner den andre migrasjonsbølgen
inn til Europa som ‹østlig›.

Den østlige same-gruppen møtte de uralsktalende folkegruppene og tok med seg språket til Finland og
videre sydover i Skandinavia.  (Dette vises tydelig i N3 markøren som stort sett følger de uralsktalende
folkeslagene i Øst-Europa og det nordlige Sibir.)

Deretter dro de nordover til Skandinavia hvor de har bodd svært lenge i isolasjon.

Nomadisk reindrift er av relativt ny dato. Lokale fangstsamfunn og halvnomadiske levesett var de facto
levevei siden istiden. Det var trolig også flest som bodde ved havet i kyst- og fjordstrøkene. 
«Sjøsamer» er med all sannsynlighet et nokså moderne fenomen.

1600-tallet. På dette tidspunktet hadde mange grupper bodd i Norden lenge. 
Det som har med 1600-tallet å gjøre er de eldste kirkebøker som kan oppdrives. Mange samer gikk over til
småbruk og trakk til Finnmarkskysten sammen med finlendere og kvæner. (Merk at grensen mellom disse
gruppene er uklar, noe som lett kan observeres ved å studere eldre navn, kirkebokinformasjon og viten om
migrasjoner i nordøstre Norden og Sverige).

Det finnes ikke belegg for at Fosna, Hensbacka, Ahrensburg og Maglemose kulturene hadde noe som
helst med tidlige ‹vikinger› eller ‹samer› å gjøre. 
– I klartekst betyr det at de fleste nordiske folkegrupper i dag er innvandrere som ikke kan regnes som
‹urfolk›.

Sannsynligvis hadde Fosna-Hensbacka-gruppene nær link til Cro Magnon, som var de første ‹europere›
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 Nordmenn  Samer
I:   40,3%  25,9%
R1b:   27,8%  3,9%
R1a:   23,6%  11,%
N3:   6,9%  47,2%

for om lag 40000 år siden. Noen få av disse har alt etter å dømme blandet seg med noen neandertalere
(som var Europas første ‹mennesker›), men i all hovedsak er Cro Magnon det eneste ‹urfolket› i Europa
om vi holder oss til Homo sapiens.

Samenes forfedre trakk etter reinen og ble de første innlandsklanene i Norden, Finland, Nordre
Karelen/Kola-halvøya. Når det gjelder kysten, er det lite trolig at samene kan regnes som urfolk i Norden.

Genetisk
Morslinjen (mtDNA) har to migrasjonslinjer fra sør-vest Europa til Skandinavia. 
En av linjene er fra gamle europeiske folkegrupper som baskere og keltere. 
På morslinjen er de ikke i slekt med verken nordmenn eller andre folkeslag.

På mannssiden er det en migrasjonslinje fra sør-vest Europa og en linje fra Øst-Europa.

Morslinjen viser derfor helt og holdent en sør-vest europisk avstamning, fra gamle europeiske
folkegrupper som baskere og keltere. Den mannlige har større påvirkning fra opprinnelig Øst-europeiske
grupper.

Det som skiller Samer og Nordmenn fra hverandre på farslinjen (yDNA) er mye arvesammenheng mellom
samer, øst-finlendere og delvis estlendere og til en viss grad mange russere. 
Samene har høy konsentrasjon av N3 (Ø-Eur), mens nordmenn har høy konsentrasjon av R1b (Ø-Eur) og
R1a (V-Eur). 
Både samer og nordmenn har høye konsentrasjon av I (V-Eur) som har opphav i Iberia.

Oppsummert på farslinjen:

På morslinjen er ikke samene i slekt med verken nordmenn eller
andre folkeslag. 
Kvinner i Skåne i Sverige har nært slektskap med samiske kvinner og
med 10% av damene i Baskerland.

Samene er ikke mer beslektet med de sibirske og mongolske
befolkningene enn den øvrige europeiske befolkningen. Dette er i
kontrast til de klassiske oppfatningene om at samene er et sibirsk

folkeslag.

På morslinjen er samene helt og holdent europere. Det samme kan også sies om farslinjen, fordi N3-
haplogruppen som har en frekvens på mellom 37-57% hos samene sannsynligvis har sitt opphav i Øst-
Europa, og derfra har utbredt seg etter istiden mot Skandinavia og Sibir.

Både N3 og R1a og R1b har sitt utspring fra K stammen som hadde sitt opphav i Sentral-Asia. Hvis man
stempler samer som ‹asiater› kan også europeerne, inkludert store deler av den norske germanske
befolkning, stemples som asiater fordi de også kom østfra.

Isolasjon. Samene har bodd svært lenge i isolasjon i Skandinavia. Genene og språket tyder på det.

Genene som kom østfra på mannslinjen skjedde for så lenge siden at det ikke eksisterte noe ekspansivt
øst-asiatisk samfunn som f.eks mongolere. Både N og K stammen hadde derfor på dette tidspunktet
noenlunde likt utseende.

Først senere kom den øst-asiatiske innvandringen østfra som påvirket de uralsktalende sibirske
folkeslagene til mer asiatisk utseende, og sentralasiatene til en slags blanding av øst og vestlig utseende.



Dette påvirket ikke samene fordi de forlengst var utenfor rekkevidde av øst-asiatene.

Samenes genvariasjon er liten i forhold til de samme markørene som eksisterer på kontinentet. Hvis de
hadde vært konstant tilstrømmning av ny populasjon ville dette ha vist seg i den samiske genpoolen med
en høyere variasjon og opptreden av flere nyere typer gener. Istedet er genpoolen dominert av to store
gentyper V og U5b1, spesielt på morssiden. Dette tyder på at det var en forholdsvis homogen gruppe som
bosatte seg først.

Høye genfrekvenser kommer av flere ting. 
1. Grunnlegger effekt, som betyr at det var en forholdsvis liten populasjon som kom i utgangspunktet med
bare noen få markører, i samenes tilfelle V og U5b1b1. Disse hadde heller ikke noe særlig stor variasjon
seg imellom, trolig var de ikke så fjernt beslektet. Liten variasjon i genmarkørene er observert hos
samene. 
2. Genetisk drift, som betyr at i denne lille flokken vil det alltid være noen som faller fra fordi de selv ikke
har fått avkom eller kvinnen får bare sønner eller bare sønnene overlever. Dette medfører at den
genmarkøren denne personen hadde forsvinner fra den totale poolen. Hvis den tilhører en av de marginale
genmarkørene i populasjon kan denne fort forsvinne helt ut. Samtidig fordi denne stammen er isolert,
kommer det ikke tilsig av nye markører og populasjonen får en homogen genmarkørprofil. 
Hos samene antyder den homogene genpoolen på lang isolasjon.

Språket tyder også på lang isolasjon. Det som har eldgamle låneord fra bl.a keltisk og sterkt
underliggende substratum fra et ukjent språk. (Finsk og Samisk er ikke så nært beslektet som det er vanlig
å tro). Ut fra dette kan man konkludere med at de både har vært der lenge og de har vært isolert.

Det er verdt å merke seg at under alle disse tusen årene var Skandinavia tynt befolket.

Historikk
For over 500000 år siden skilte neandertalerne og det moderne menneske seg fra hverandre. 
For over 200000 år siden oppsto det moderne mennesket i Afrika. Alle mennesker i dag stammer derfor
fra en liten gruppe afrikanere. 
For mellom 150000 og 170000 år siden levde Ur-Eva eller Mitokondrie-Eva i Afrika. 
For over 125000 år siden. Deler av Homo sapiens forlot Afrika. De betydningsfulle utvandringene fra
Afrika begynte mye senere. 
For 60000 til 80000 år siden. En felles Adam levde i Afrika. Alle mennesker på jorden stammer fra denne
mannen. Det afrikanske Sanfolket (buskmennene) har den nærmeste genetiske tilknytingen til denne
Adam.

For over 50000 år siden skilte europeerne og asiatene lag. 
For ca. 40000 år siden kom Cro Magnon-mennesket til Europa sørvestfra. De var mørke i huden. 
For litt mindre enn 30000 år siden forsvant neandertalermennesket.

Selv etter at forfedrene våre forlot Afrika, ble de mørke i huden i lang tid. I hundretusenvis av år har
dietten bestått av mye vilt, fisk og planter med et høyt D-vitamin innhold. Derfor trengte de ikke å skifte
hudfarge for å få i seg nok D-vitamin. 
Først for mellom 10000 og 6000 år siden begynte europeernes hudfarge å endre seg. Det skjedde da de
begynte med landbruk og spise husdyr. Her var D-vitamininnholdet lavere, og da oppsto plutselig behovet
for blekere hud. Opptaket av D-vitamin fra solen stiger jo lysere huden er. 
I arktiske områder, hvor føden fremdeles primært består av fisk, har ikke befolkningen blitt så lyse, selv
om de bor i områder med svært lite sol.
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