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ABSTRACT

The aim with this work is to investigate whether and to what extent the three first inspectors
of the nomadic schools in Sweden revealed any signs of socialdarwinistic thought in their
yearly reports from 1917 to 1945. For this reason I read through not only the named reports
but also other official writings belonging to the inspectors as well as articles in Samefolkets
Egen Tidning from that time. Darwin’s theory about the evolution of species and the human
race was soon applied to explain the development of the human races and their various
cultures. Furthermore it was combined with earlier notions concerning the effect of
environmental influences on man’s development and a resulting cultural hierarchy. Thus
leading scientists of that time placed the farming and industrial societies above gathering-
hunting and nomadic societies. Societies placed on a lower level on the development scale, it
was believed, would die out if they came into contact with higher societies. This was also true
to the treatment of the mountain Saami population in Sweden. The nomadic school system
which was introduced by law in 1913 aimed at keeping the mountain Saami segregated, not
only from the Swedish population but also from the forest Saami who where regarded an even
lower society. With the first two inspectors it becomes obvious that their ideology was based
on socialdarwinistic thought. Vitalis Karnell even refers to racial premisis and Erik Bergström
uses words that are almost directly taken from socialdarwinistic argumentation. With Axel
Calleberg it is unclear whether he regarded the Saami as an inferior society. He reveals a less
paternalistic attitude towards the mountain Saami than did his predecessors. The underlying
ideas concerning the nomadic school system were not seen by some, or were strongly refuted
by other leading Saami personalities.
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FÖRORD

Denna rapport kan ses som en vidareutveckling av det samiska skolprojekt som under 1980-

talet leddes av professorerna Sten Henrysson och Egil Johansson. Detta projekt syftade till att

belysa aspekter i undervisningsväsendet för samer fram till kåtaskolreformen 1913.

Simone Pusch, Institutionen för samiska vid Umeå universitet, tar vid där det gamla projektet

slutade och behandlar i sin skrift hur nomadskolinspektörerna, som hade ansvaret för att

undervisningen av de nomadsamiska barnen, fullföljde sina uppgifter och hur de ställde sig till

ett skolsystem som syftade till att bevara en grupp samer, de renskötande, i de ursprungliga

samiska näringarna. Hur sammanfaller inspektörernas idéer med, i tiden, gängse

rasideologiska föreställningar? Hur ställde man sig till protester mot skolformen som kom

från samerna själva? Vilken roll spelade samisk kultur och samiskt språk i undervisningen?

Detta är några centrala frågeställningar som ligger till grund för denna rapport, som

förhoppningsvis utgör en ny startpunkt för forskning om det samiska skolväsendets utveckling

i det moderna samhället.

Per Frånberg
Docent
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1 INLEDNING
1.1 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att undersöka de första tre nomadskolinspektörernas årsrapporter
med hänseende till deras attityd till samerna. Huruvida uppenbarar sig socialdarwinistiska
tankegångar i dessa rapporter? Dessutom skall samernas reaktioner på nomadskolans
utformning och dess mål granskas och om de sammanföll med eller kontrasterade mot
myndigheternas intentioner.

Tidsramen för detta arbete sträcker sig från och med år 1917, när den förste
nomadskolinspektören tillsattes, till och med år 1945, då den tredje avgick. Det skulle ha varit
intressant att utöka tidsramen till år 1979, då samerna fick rätten att själva bestämma över
sameskolornas utformning och undervisningens innehåll. Det står mig emellertid inte så
mycket tid till förfogande, varför jag skall begränsa mig till de tre icke-samiska inspektörernas
epok, omfattande Vitalis Karnell, Erik Bergström och Carl Axel Calleberg.

1.2 Konkreta frågeställningar
Frågeställningar som jag försöker besvara i undersökningen
är:
- Vilken attityd hade nomadskolinspektörerna till samerna? Huruvida skymtar
socialdarwinistiska och rasbiologiska tankegångar fram i källorna?
- Vilken inställning hade nomadskolinspektörerna till det samiska språket? Spelade
användandet eller icke-användandet av samiskan någon roll i statens förmyndarpolitik?
- Efter vilka kriterier utvaldes lärarna och kåtaskolpersonalen till nomadskolorna?
- Vilken inställning intog samerna gentemot nomadskolans utformning och ideella bakgrund?

1.3 Metod och källor
För att hitta svar på mina frågor skall jag först och främst undersöka årsrapporterna från de tre
första nomadskolinspektörerna. Här, antar jag, kommer deras offentliga åsikter om
nomadskolorna fram. För ytterligare information skall jag gå igenom övriga skrivelser till och
från nomadskolinspektörerna. Samernas egna reaktioner tror jag mig kunna avläsa i det
tryckta protokollet till Lapparnas första landsmöte i Östersund år 1918 jämte i kommenterade
artiklar i Samefolkets Egen Tidning. Uppgifterna skall ses mot bakgrunden av dåtidens
vetenskapliga tankegångar, som bl.a. kan avläsas i Herman Lundborgs och Sten Wahlunds
arbete The Race Biology of the Swedish Lapps.

Nomadskolinspektörernas berättelser, vilka är en årlig sammanfattning av hur det stod till
med de enskilda skolorna, var avsedda för nomadskolväsendet. Deras syfte var att
dokumentera framgångar men också att påpeka brister för att sedan få medel till
förbättringsåtgärder. Genom årsberättelserna får man endast en mycket ensidig deskription av
nomadskolornas situation, inte minst då nomadskolinspektörerna besökte varje skola en, högst
två dagar. Man måste alltså utgå ifrån att mycket i inspektörernas bedömningar grundar sig på
andrahandsinformation, nämligen vad t.ex. nomadskollärarna berättade. Det är tänkbart att
nomadskollärarna i sin tur förskönade eller överdrev. Eftersom det handlar om årsrapporter
återger de inga detaljer. Ytterst sällan motiveras åsikter och idéer som ligger till grund för nya
åtgärder. Vissa yttranden skrevs ner utan någon förklaring alls och verkar vara allmänt kända
och accepterade under denna tid. Det är således nödvändigt att läsa mellan raderna och
försöka tyda det som inte sagts ut i klartext.



2

1.4 Tidigare forskning
Tyvärr har det inte skrivits mycket om hur de socialdarwinistiska tankegångarna präglade
utformningen av nomadskolorna och undervisningens innehåll. Mycket viktig som bakgrund
och utgångspunkt är Sten Henryssons och Johnny Flodins Samernas skolgång till 1956 och
Sten Henryssons Darwinism, ras och nomadskola. Motiv till kåtaskolreformen 1913. I det
senare arbetet behandlar Sten Henrysson nomadskolans utformning mot bakgrund av
socialdarwinistiska och rasbiologiska tankegångar. Han har givit en bra översikt över ämnet
och granskat huvudagitatorernas synpunkter på uttalanden om darwinismen och rasteorierna.
Huruvida sådana ideologiska resonemang dyker upp i nomadskolinspektörernas årsrapporter
har han däremot inte undersökt. Han yttrar sig ganska försiktigt om sina iakttagelser och säger
att socialdarwinistiska och rasbiologiska teorier aldrig omnämndes direkt. ”Dessa
(socialdarwinistiska och rasteoretiska tankegångar) kan dock såsom aktuella i tidens
föreställningsvärld ha påverkat utvecklingen.” 1 Att idéer om rasernas fysiska och psykiska
egenskaper och utvecklingsnivåer fanns i de ’bildades’ bakhuvuden råder dock, för
Henrysson, inget tvivel om.

Ulf Danielsson har bl. a. ägnat sig åt att studera darwinismens inträngande i Sverige,
framförallt i vetenskapskretsar. Gunnar Eriksson behandlar problematiken ’samerna och
socialdarwinismen’ med hänseende på renbeteslagstiftning. Därutöver finns det avhandlingar
och undersökningar som kan ses som paralleller till vad jag skall undersöka, t. ex. Brit
Uppmans Samhället och samerna 1870 - 1925, Gunnar Brobergs  ”Lappkaravaner på
villovägar” och Karin Granqvist-Nuttis Samerna i svenska läroböcker 1865 - 1971.

1.5 Begreppsförklaringar
Socialdarwinism:
I Darwin, ras och nomadskola undersöker Sten Henrysson, huruvida darwinistiska
tankegångar och rasföreställningar skymtar i material till 1913 års nomadskolreform. Av
denna orsak specificerar han de begrepp han använder sig av. Med darwinism betecknar
Henrysson ”Darwins version av utvecklingsläran gäll(ande) främst djur- och växtarternas
uppkomst.” 2 Tillämpad på människorasers och samhällens uppkomst kallas den
socialdarwinism, tillämpad på hur en viss kultur under vissa betingelser möjliggör
människans överlevnad i en viss miljö benämns den kulturdarwinism. Enligt Henrysson
innebär socialdarwinismen ”i sig inte ett ställningstagande till att en viss ras eller kultur är
överlägsen en annan.” 3 När man värderar en viss ras eller kultur högre än en annan, kallar
Henrysson det för vulgärdarwinism. Själva begreppet är, enligt Henrysson, alltså neutralt.
Såsom jag har förstått det har socialdarwinismen alltid använts för att vetenskapligt fastställa
hierarkier mellan de olika raserna och kulturerna. Man måste lägga märke till att det är just de
kulturer, som anser sig såsom högre stående på utvecklingspyramiden, som bedömer en annan
kulturs anpassning till geografiska, klimatiska eller andra faktorer. Redan detta innebär ett
hierarkitänkande. Eftersom jag studerar teoriernas tillämpning kommer jag inte att göra någon
skillnad mellan socialdarwinism och vulgärdarwinism. Jag kommer att använda ordet
socialdarwinism i den betydelsen att vissa faktorer gör, att somliga raser och kulturer anses stå
högre i utvecklingspyramiden än andra. Med tanke på synen på samer och nomadskolan under
dess första tre decennier är dock just den kulturella varianten av socialdarwinismen ett mycket
användbart begrepp.

                                                          
1 Henrysson, Sten. Darwin ras och nomadskola. Motiv till kåtaskolreformen 1913. Umeå 1993. s. 2.
2 Henrysson. s. 4.
3 Ibid.



3

Paternalism:
Med paternalism betecknas ”ett beskyddande förhållningssätt hos en överordnad mot de
underordnade  /---/. Paternalism kan också betyda lagar och myndighetspolitik som begränsar
medborgarnas frihet ’i deras eget intresse’ ... .” 4 I detta arbete kommer begreppet framförallt
att stå för en besserwisserattityd kännetecknad av förmynderi.

Segregation:
Begreppet betecknar både processen och resultaten av rumslig mobilitet vilken leder till att
vissa befolkningsgrupper i speciella regioner är starkare representerade än andra grupper. Det
finns både en frivillig form av segregation, där medlemmar i en grupp söker sig till sina likar,
t. ex. i etniska eller religiösa sammanhang, och en påtvungen form, där människor blir
utestängda p. g. a. tillhörighet till en annan etnisk grupp eller religion etc.5 När jag använder
ordet segregation avser jag den påtvungna formen.

Assimilation:
I sociologin betecknar begreppet assimilation varje form av mänsklig anpassning till det
omgivande samhället. Detta kan betyda att ett barn växer in i sina föräldrars kultur resp.
samhällsklass (enkulturation) eller också att en människa anpassar sig till en främmande
kultur (akkulturation).6 För mitt arbete är endast akkulturationsaspekten aktuell.

Med avseende på tiden då årsrapporterna skrevs kan det konstateras att vissa begrepp hade en
annan betydelse då än de har nu. I samband med socialdarwinistiska tankegångar men även
med den då pågående utformningen av den svenska nationalstaten och den svenska nationen
användes ofta begreppen ’ras’ och ’nation’. Det som kring sekelskiftet betecknades på detta
sätt skulle i dagens läge kallas för en etnisk grupp.

1.6 Disposition
I kapitel 2 skall jag ge en översikt över de vetenskapliga teorier som florerade under den
period jag skall analysera. Dessutom ges där en sammanfattning av nomadskolans historia. I
kapitel 3 går jag in på och analyserar nomadskolinspektörernas  åsikter som de avtecknar sig i
årsberättelserna och i artiklar i Samefolkets Egen Tidning. Kapitel 4 behandlar samernas syn
på nomadskolan såsom den uttrycktes på landsmötet 1918. Slutligen kommer jag att diskutera
mina resultat i kapitel 5 och sammanfatta dem i kapitel 6.

                                                          
4 Definition enligt Nationalencyklopedin. 1994.
5 Definition enligt Brockhaus Enzyklopädie. 19. upplagan. Mannheim.
6 Definition enligt Brockhaus Enzyklopädie.
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2 BAKGRUND
2.1 Darwinism och socialdarwinism
Yttre kännetecken, framförallt hudfärgen, har sedan länge varit utslagsgivande för
människornas indelning i raser. Från och med 1700-talet började man också utgå från
huvudskålformen och hårets beskaffenhet för att dra slutsatser även om psykiska egenskaper
hos olika folkgrupper. ”I och med att raserna bedömdes ha olika psykiska kapacitet och alltså
olika värde hade vetenskapen om raser utvecklats till rasism.” 7 Utifrån sådana överväganden
värderades den kaukasiska rasen, och då speciellt nordeuropéerna, som den högst stående.
Den tog sig då ofta rätten att spela förmyndare över dem, som ansågs befinna sig på en lägre
utvecklingsnivå. I Sverige t.ex. infördes en särlagstiftning gällande införsel av alkohol i
lappmarkerna år 1723, eftersom samerna ansågs ”inte kunna ta tillvara på sig själv.” 8

Trots att rönen inom naturvetenskaperna blev allt flera bottnade tidens teorier om olika
livsformers uppkomst fortfarande i tron på att kristendomens Gud styrde all utveckling och
hela tillvaron. De vita kristnas överlägsenhet uppfattades som Guds vilja som man inte fick
tvivla på. År 1859 publicerade den engelske biologen Charles Darwin sin bok On the Origin
of Species, vilken grundar sig på upptäckten av det slumpmässiga i evolutionen i stället för
Guds vilja. Även om Darwins teori inte togs väl upp inom alla vetenskapliga kretsar, så
fungerade den dock för en del som stöd för deras teorier om de olika kulturernas nivåer.
Darwin utgick ifrån att djur och växter fortplantar sig i övermått, men att endast en liten del av
avkomman når den ålder när den i sin tur kan reproducera sig. De starkaste exemplaren skulle
klara sig bäst i kampen för tillvaron. Genom vad Darwin kallade för ’natural selection’ hinner
bara de bästa egenskaperna nedärvas från en generation till nästa, vilket innebär att de
livsodugliga med tiden dör ut och bara de bäst anpassade fortlever.9

Redan tidigare hade den engelske filosofen Herbert Spencer formulerat sin egen teori om
evolutionsläran och om hur den kan tillämpas inte bara på djur och växter utan även på
människor och hela universum. Så tidigt som år 1851 presenterade Spencer sin åsikt om att de
svaga och fattiga (eftersom fattigdomen ansågs som ekvivalent med styrkebrist) inte skulle
erhålla hjälp från t. ex. staten och detta för att hindra att deras ’livsodugliga’ egenskaper skulle
nedärvas. I stället förespråkade han en ’laissez-faire’ politik så att utvecklingen genom
naturlig selektion skulle leda till en högre civilisation.10 Spencer trodde på ”competition,
exploitation, and struggle” inte endast inom den industriella utvecklingen utan också på det
sociala planet.11 När Darwin kom ut med On the Origin of Species ansåg Spencer att det gick
att använda hans biologiska system även på samhället. Tillsammans med sin landsman
William Graham Sumner, som ansåg att frihet och ojämlikhet var viktiga förutsättningar för
’the survival of the fittest’, var Spencer den mest inflytelserike representanten för
socialdarwinismen. Han tyckte att ”by placing a premium upon skills, intelligence, self-
control, and the power to adapt through technological innovation, it had stimulated human
advancement and selected the best of each generation for survival.”12 I enlighet med Jean
Baptiste de Lamarck företrädde han den teleologiska synpunkten (se nedan not 18 s. 7) att till
och med förvärvade egenskaper, såväl fysiska som mentala, kunde nedärvas och på det viset
leda till skapandet av arter. ”...if mental as well as physical characteristics could be inherited,

                                                          
7 Uppman, Brit. Samhället och samerna 1870 - 1925. Umeå, 1978. s. 31.
8 Granqvist-Nutti, Karin. Samerna i svenska läroböcker 1865 - 1971. Umeå, 1993. s. 10.
9 Eriksson, Gunnar. ”Darwinism and Sami Legislation.” The Sami National Minority in Sweden. Stockholm,
1982. s. 89.
10 Eriksson. s. 90. Hofstadter, Richard. Social Darwinism in American Thought. Boston, 1944. s. 43 f.
11 Hofstadter. s. 35.
12 Ibid. s. 39.
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the intellectual powers of the race would become cummulatively greater, and over several
generations the ideal man would finally be developed.” 13

År 1871 kom Darwin ut med The Descent of Man and Selection in Relation to Sex i vilken
han tillämpade sina tidigare rön från djur- och växtriket även på människan. Enligt honom
konkurrerar de existerande raserna med varandra om de otillräckliga resurserna. De raser vilka
inte har nått lika långt i sin utveckling som andra kommer därför att dö ut till förmån för
’högre’ civilisationer.14 En av Darwins främsta supporters på kontinenten var den tyske
biologen Ernst Haeckel, som med sitt verk Natürliche Schöpfung 1868, trodde sig kunna
bevisa rasens och kulturens överlägsenhet hos nordeuropéen. ”… the species of which the
Indo-Germanic is a part has surpassed all other races and species due to the superior
development of its brain, and is now placing the entire world under its supremacy.” 15 Sådana
tankegångar accepterades och omhuldades naturligtvis av den tidens kolonialmakter som var i
färd med att dela upp världen mellan sig. Idéerna bidrog till att rättfärdiga exploateringen av
andra samhällsbildningar och folk. Girighet och rasism accepterades sålunda såsom naturliga
element i människans nödvändiga utveckling. De starkare hade rätten på sin sida.

Paralleller från den biologiska utvecklingen applicerades även på den kulturella sfären. Den
amerikanske antropologen Lewis Henry Morgan delade in kulturernas utveckling i sju stadier
på en unilineär skala. Längst ner befinner sig så kallade ’vildar’, d. v. s. jägare, fiskare och
samlare. Dessa delar han ånyo upp i ett lägre, ett mellan- och ett övre skikt. I den näst högsta
gruppen ’barbarer’ placerar han nomaderna. Högst uppe på pyramiden befinner sig
’civilisationen’ med vilken han avsåg jordbruks- och industrisamhällena.16

2.2 Darwinism i Sverige
Åren 1871 och 1872 utkom Darwins texter i svensk översättning. Ernst Haeckels verk
översattes 1881. [1882 blev Haeckel medlem i den svenska Vetenskapsakademien.]17 Redan
på den tiden förekom en livlig diskussion kring evolutionismens frågor i de intellektuella
kretsarna i Sverige. Som Ulf Danielsson beskriver i artikeln ”Darwinismens inträngande i
Sverige” (1965-66) var man dock inte beredd att acceptera allt. Selektionismen, med vilken
Darwin förklarade de olika arternas uppkomst, föraktades eftersom man inte kunde acceptera
det slumpmässiga i processen. Under 1880-talet blev Spencer aktuell i Sverige då ett
generationsskifte bland professurerna medförde att Darwins descendensteori blev allmänt
accepterad. Även selektionsteorin med tillägget angående förvärvade egenskapers ärftlighet
godtogs. Biologen Weismann däremot gick inte med på att acceptera den teleologiska18

formen av selektionsteorin. Han påpekade dessutom att det inte var genom ”upptränandet av
kroppens organ eller dylikt som arvsanlagen kunde förändras.” 19 För övrigt var han dock en
konsekvent darwinist.

Som Danielsson visar diskuterades darwinismen under 1860- till 1890-talet inte bara inom
naturvetenskapliga kretsar utan också i populärvetenskapliga tidningar och tidskrifter. Idéerna
spreds dessutom genom tidens skönlitterära författare såsom Brandes, Bjørnson och Ibsen.
                                                          
13 Ibid.
14 Eriksson.  s. 90.
15 Citat efter E. Haeckel. Eriksson. s. 92.
16 Eriksson. s. 91 f.
17 Cramér, Tomas. ”All Men Are Created Equal - Even in Jämtland?” The Sami National Minority in Sweden.
Stockholm. 1982. s. 137.
18 Teleologin är läran om att såväl naturliga fenomen och varelser som mänskligt handlande alltid har ett mål.
Från och med Charles Darwins evolutionsteori används begreppet inte längre i naturvetenskapen. Det
återupplivades däremot i etiska diskussioner framförallt i England. (Definition efter Brockhaus Enzyklopädie.)
19 Danielsson, Ulf. ”Darwinismens inträngande i Sverige.” Lychnos 1965 - 1966. Stockholm, 1967. s. 287.
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Naturligtvis deltog också teologerna i dessa debatter.20 På grund av detta kan man alltså utgå
ifrån att den tidens allmänbildade åtminstone hade hört talas om darwinismen och
socialdarwinismen, även om många inte accepterade teorierna som vetenskapliga förklaringar
till livs- och samhällsfrågorna.

Den amerikanske historikern Richard Hofstadter framhåller att det började komma kritik mot
att darwinismen användes för att kategorisera rasliga och kulturella särdrag bland människor
från etnografernas sida omkring sekelskiftet. Den amerikanske antropologen Franz Boas var
en av dessa kritiker. ”Boas attributed the cultural superiority of Europeans to the
circumstances of their historical development rather than to inherent capacities.” 21 Det verkar
dock ha varit en trög process innan denna uppfattning trängde  in i de ’överlägsnas’ hjärnor.
År 1932 utger Herman Lundborg och Sten Wahlund The Race Biology of the Swedish Lapps,
där de kartlägger ’den samiska rasens’ biologiska egenskaper och genom att utgå därifrån drar
slutsatser om samernas ’skaplynne’ och folkets framtid. Inte heller de ifrågasätter samernas
påstådda underlägsenhet.

The Lapps like other nomadic peoples become denationalized when the available
space has grown too restricted, or they have come into closer touch with a people on a
higher cultural level. /---/ Those Lapps who live in regions that cannot be exploited by
higher civilized peoples and are suitable only for reindeer keeping, may on this
account survive as Lapps for a long time.22 (Min kursiv.)

Här kommer tydliga spår av Spencers tankegångar fram, nämligen att människor är anpassade
till sin omgivande miljö, men att de på en lägre civilisationsnivå stående folken kommer att
försvinna när de kommer i kontakt med dem som befinner sig på en högre nivå, särskilt när
det gäller utnyttjandet av resurser till förmån för industrisamhället. Författarna menar att
samernas livsform är dömd till undergång i samband med att den industriella exploateringen
skjuter fart.

2.3 Darwinism och samepolitik
Med nybyggarnas inträngande i lappmarkerna blev det allt mindre utrymme för samernas
traditionella näringar. Särskilt Jämtlands samer klagade ofta, vilket ledde till att
lappskattelanden fastställdes såsom åretombetesmarker, men också att samerna vintertid fick
uppehålla sig med sina renar även utanför dessa marker. I Norrbotten och Västerbotten
markerade odlingsgränsen övergången från åretommarker till vinterbetesland. Från och med
1886 års renbeteslag förknippades renbetesrätten med medlemskapet i samebyn och inte
längre med enskilt ägande av lappskatteland. Genom denna lag tillerkändes samerna exklusiva
renbetesrättigheter.23 Dessutom fastslogs det vem som skulle få utöva renskötsel. Teoretiskt
sett skulle alla samer ha renskötselrätt. De med denna rätt förknippade rättigheterna till
utnyttjandet av mark och till  virke och vedbrand för eget behov var dock förbehållen de
samer som aktivt idkade renskötsel. De som inte bedrev renskötsel ”were instead put on a
legal par with the Swedish population, with one exception: unlike the Swedes, the non-
herding Sami were granted the fundamental right to take up reindeer herding whenever they
liked.”24 Ändå skedde här en segregering av samerna i renskötande och icke-renskötande. De
icke-renskötande samerna, som huvudsakligen livnärde sig av jakt och fiske eller hade tagit
upp ett nybygge, ansågs med tiden allt mindre som samer utan nära nog som en klass för sig.

                                                          
20 Danielsson. s. 319- 325.
21 Hofstadter. s. 193.
22 Lundborg, H. & Wahlund, S. The Race Biology of the Swedish lapps. Part I. Stockholm, 1932. s. 122.
23 Ruong, Israel. Samerna i samhället och nutiden. Stockholm, 1982. s. 61.
24 Amft, Andrea. ”Equal - or not? The Position of Sami Women in Reindeer herding Society 1886 - 1996”.
Stencil. 1997. s. 132.
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Jakt och fiske står enligt Henry Morgans modell på en lägre kulturnivå än nomadism (se 2.1).
Ett stödjande av dessa näringsformer ansågs inte vara till gagn för den civiliserade kulturen.

Enligt Eriksson skymtar socialdarwinistiska tankegångar inte fram i själva lagtexten. Studerar
man däremot materialet från föregående diskussioner i Högsta Domstolen så upptäcker man
snart hur de ändå genomsyrar argumenteringen. Ännu år 1883, framhäver Eriksson, stod
domaren Knut Olivecrona på samernas sida, när det gällde att nybyggarna inte skulle få
begränsa samernas flyttningsleder. Året därpå hade han däremot bytt sida och kritiserade
sedvanerätten. Sedvanerätten, tyckte han, skulle endast erkännas när den var ’förnuftig’.
Eftersom han ansåg samerna tillhöra en ’lägre’ civilisation, vilken i varje fall var dömd att dö
ut, visade sig alla åtgärder som skulle hejda samernas assimilation till den ’högre’
civilisationen för honom som oförnuftiga.25 Eriksson ser här ett sammanhang med
darwinistiska idéer. ”... the above presentation shows that this change of opinion involved the
acceptance of a Darwinistic point of view, which had previously not influenced Olivecrona in
the least.” 26

2.4 Kort sammanfattning av nomadskolans historia
Många andra har skrivit om de samiska skolornas historia, t. ex. Sten Henrysson och Brit
Uppman. Även i Forskningsarkivets skriftserier Urkunden och Scriptum finns det ett flertal
rapporter som befattar sig med den. Min avsikt är dock att här endast ge en kort översikt över
den samiska skolhistorien som bakgrund till mitt arbete.

Att samerna själva får bestämma över den utbildning som förmedlas i samiska skolor är en
ganska ny företeelse. Ända fram till 1979, när samerna fick stadgad rätt att själva organisera
sameskolornas utformning och utbildningens innehåll, hade undervisningen av samer alltid
varit inlemmad i ett statligt system. Undervisningen syftade under äldre tid till att utbilda
sameungdomar till präster så att kristendomen skulle rota sig bland samerna. För den skull
grundades Skytteanska skolan i Lycksele år 1632, där några samiska pojkar inackorderades
och fick en elementär kristendomsundervisning. I mitten av 1700-talet grundades ytterligare
sju lappskolor med samma syfte. Här skulle även så kallade kateketer, som senare skulle
vandra runt bland samerna och sprida kunskaper, utbildas. Fr. o. m. 1839 tillkom fasta
missionsskolor, baserade på filantropisk grund, som var tämligen omtyckta på grund av
undervisningens goda kvalitét. År 1846 blev undervisningstiden fem- till sexårig. Samiskan
fastlades som undervisningsspråk i de regioner där det språket var dominerande. År 1875
grundades ett treårigt seminarium för samelärare i Mattisudden (Jokkmokk) och 1905
flyttades seminariet till Murjek. För att förbättra undervisningen satsade man fr. o. m. år 1877
inte längre på präster som lärare utan på utbildade folkskollärare eller lärare som genomgått
seminariet i Mattisudden. Problemet var dock, att man med de fasta skolorna endast nådde ett
fåtal samer. De utnyttjades för det mesta av mer eller mindre bofasta samer och svenskar.
Kvalitéten på kateketundervisningen bland de nomadiserande samerna lämnade mycket övrigt
att önska, speciellt då inte heller den nådde särskilt många. Fr. o. m. 1895 inrättades därför
vinterkurser i några samebyar. Vid sekelskiftet gick samerna alltså i olika skolformer:
lappfolkskolor (f. d. lappskolor), vandrande kateketskolor, missionsskolor, vinterkurser och
även i svenska folkskolor.27

Kritik mot missionsskolorna och inackorderingen i hus framfördes redan under andra hälften
av 1800-talet. Som Brit Uppman framhäver var det först och främst ”tjänstemän, som inom

                                                          
25 Eriksson. s. 95 f.
26 Ibid. s. 97.
27 Hela stycket grundar sig på: Henrysson, Sten & Flodin, Johnny. Samernas skolgång till 1956. Umeå, 1992.
s. 3 - 11.
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sitt område hade ansvar för renskötseln, nämligen KB (Kungl. Befallningshavande) och
lappfogdarna...”,28 som ansåg att skolorna var en av orsakerna till att allt fler samer övergick
till en bofast livsform. Kritik mot skolsystemet kom även från nordsamerna från Jokkmokk
och norrut.29 Sydsamerna däremot ställde krav som avvek från nordsamernas åsikter. I
Jämtland och Västerbotten var samerna mycket nöjda med missionsskolorna och såg inte alls
faran i att inackorderingen i hus skulle avvänja barnen från nomadlivet. 1904 krävde
samekvinnan Elsa Laula en bättre utbildning för samiska barn vilken skulle vara mer inriktad
på den framtid de skulle leva i.30

1908 fick Domkapitlet i Luleå i uppdrag att utreda samernas skolsituation. Ledande gestalt i
denna process var biskop Olof Bergqvist. Han blev skaparen av kåtaskolsystemet, vilket blev
lagligt  fastställt 1913. Syftet med den nya skolformen var dels att hålla samerna kvar i
renskötseln dels att nå alla samebarn. Kåtaskolorna avsåg endast nomadiserande samers barn.
Bofasta samers barn var hänvisade till de missions- och lappfolkskolor, som ännu inte lagts
ned, eller till de svenska folkskolorna. De bofasta skulle således assimileras medan
fjällsamerna skulle segregeras. De skulle främst lära sig sådan kunskap som behövdes i
renskötseln.31 Samtidigt, kan det förmodas, skulle de undanhållas den kunskap som krävdes
för att självständigt kunna klara sig i det moderna samhället. Kritik mot denna
segregationstanke, som höjdes bland några av utredningsmännen, tonades dock ner.
Kåtaskolsystemet tog inte hänsyn till att fjällsamerna inte var en homogen grupp och att de
levde i vitt skilda regioner under olika förhållanden och inte minst: de hade varken ett
gemensamt språk eller en enhetlig kultur.

Den nya sexåriga skolan för flyttsamernas barn var uppdelad på tre årskurser i sommarlandet,
där undervisningen bedrevs i tält- eller torvkåtor, och i tre årskurser i vinterlandet, där
undervisningen ägde rum i hus eller kåtor. Med detta ville man hålla en så nära kontakt som
möjligt med renskötseln och familjerna men samtidigt avskärma barnen från all modern
civilisation.32

År 1915 flyttades kontrollen av nomadskolorna från skolråden till en nyinrättad tjänst som
nomadskolinspektör. Förste nomadskolinspektör blev Vitalis Karnell, vilken också var
hjärnan bakom den nya inackorderingsformen vid den fasta nomadskolan i vinterlandet:
hushållskåtorna. Dessa ådrog sig kritik från alla berörda samer eftersom de var hälsofarliga.
Däremot var själva skolutformningen och tanken bakom reformen tämligen accepterad bland
nordsamerna. På samernas första landsmöte i Östersund år 1918 var dock sydsamerna i
majoritet, vilket avspeglar sig i mötets resolution angående skolfrågorna.33 Eftersom jag skall
gå in närmare på detta senare lämnar jag den frågan här.

1919 års lappkommitté hade en skolavdelning, där även några samer ingick, som tyckte att
renskötande samer hade behov av en ändamålsenlig skola och det underströks inte längre att
inackorderingen i hus skulle avvänja barnen från nomadlivet. Lappkommitténs förslag år 1923
ledde till 1925 års stadga där det fastlades att undervisningstiden skulle förlängas samt att
lärarna skulle vara seminarieutbildade; att skolort och inackorderingsform skulle anpassas
efter föräldrarnas önskemål och att det skulle tillsättas en nomadskolfullmäktige i varje
skoldistrikt.34

                                                          
28 Uppman. s. 127.
29 Ibid.
30 Henrysson & Flodin. s. 12 f.
31 Ibid. s. 14 - 19.
32 Henrysson & Flodin. s. 20.
33 Ibid. s. 27 - 33.
34 Ibid. s. 38. Uppman. s. 132.
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Under tiden hade den vandrande nomadskolan blivit alltmer stationär och koncentrerade sig
till färre platser i skogslandet. Vid Samernas landsmöte i Arvidsjaur 1937 krävde samerna att
full jämställdhet i avseende på undervisning skulle råda. Samiska och svenska barn skulle ha
rätt att tillägna sig samma undervisning. Dessutom ville man bli av med de vandrande
skolorna i sommarlandet och ersätta hushållskåtorna i vinterlandet med internat. I 1938 års
stadga bibehölls dock båda skolformerna, men inackorderingen förlades alltmer i hus. Den
sista visteskolan (f. d. vandrande nomadskola) avvecklades först 1952.35

Enligt Henrysson var drivkrafterna bakom kåtaskolsystemet att nå alla samiska (=
nomadiserande) barn trots att många föräldrar vägrade att sända iväg dem. Huvudsyftet med
kåtaskolorna var att hålla den renskötande samekulturen kvar i fjällvärlden, dels som
turistattraktion men dels även av nationalekonomiska skäl. Henrysson är dock, som tidigare
nämnts, mycket försiktig med att yttra sig huruvida rasteorier och socialdarwinistiska
tankegångar medverkade i processen. Detta skall därför belysas närmare i följande kapitel
med ledning av nomadskolinspektörernas årsrapporter.

                                                          
35 Henrysson & Flodin. s. 39 f.
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3 NOMADSKOLINSPEKTÖRERNAS ÅRSBERÄTTELSER
3.1 Vitalis Karnell
År 1917 blev den förste nomadskolinspektören tillsatt. Det var Vitalis Karnell, före detta
folkskolinspektör i Norrbotten och kyrkoherde i Karesuando. Han deltog i biskop Bergqvists
utredning om samernas skolgång åren 1908 - 1909. Det var han som präglade ordet ’lapp skall
vara lapp’. De ’riktiga lapparna’ i hans ögon fanns först och främst i Norrbotten, nämligen de
nomadiserande fjällsamerna.36

3.1.1 Segregation
För att inplanta i samerna ”den heliga och sanna ’lappanden’”, som han säger i en intervju
med Svenska Dagbladet 191737, måste de ’riktiga’ samerna hållas borta från den svenska
civilisationen. ”...undervisningen åt flyttlappars barn måste fullständigt skiljas från den
bofasta befolkningens undervisningsanstalter.” 38 Detta gäller inte alla samebarns undervisning
utan endast de nomadiserandes barn. Inom lappväsendet hade man vid den tiden iakttagit en
ökande bofasthet särskilt bland fjällsamiska kvinnor och barn. ”The BLA (Bureau of
Lapplander Affairs) feared that a growing sedentariness among the women and children
would lead to the ’enfeeblement’ and ultimate ruin of the reindeer-herding population.” 39

Genom en särskild skolform avsedd endast för nomadbarnen tänkte man sig kunna motarbeta
detta. Andra samer som inte flyttade över så långa distanser, t. ex. skogssamerna, eller som
inte alls livnärde sig av renskötseln uppgår och osynliggörs i beteckningen ’de bofasta’.
Flyttsamerna skall segregeras både från övriga samer och från svenskar.

Att kontakten mellan kulturer som befinner sig på olika utvecklingsnivåer anses som skadlig
skymtar fram i det följande: ”Men en sak har jag under många år iakttagit, och det är, att de
(samebarnen) ha alla dessa goda egenskaper, så länge det är idel lappbarn i en skola. Men
blandas de med bofasta barn, lära de sig många fula tag, bli misstänksamma, grälsjuka och
retliga.” 40 Med detta säger Karnell att nomadsamebarnen i och för sig har ’goda egenskaper’,
nämligen att de är ”lydiga, flitiga (och) ganska intelligenta.” 41 Kommer de dock i kontakt med
bofastas barn mister de dessa egenskaper. För Karnell är detta ett skäl för att nomadsamernas
barn bör segregeras från de bofastas barn.

Det som ansågs som en än större fara var att nomadbarnen ”vid de bofastes skolor fingo
vanor, som förr eller senare skulle komma dem att vantrivas med en lapps levnadssätt och
längta efter en bondes liv och fast timrade hus ... .” 42 Med hänvisning till exempel bland
Västerbottens samer styrker Karnell, att det inte låter sig förenas att vara same samtidigt som
bofast bonde. ”... i Västerbotten strävar man med alla medel efter ett bofast levnadssätt i den
tro, att det går att vara både bonde och en god renskötare, och just här kan man se, att lapparna
med avseende på endera eller båda dessa näringsfång gå till undergång.” 43 Här har dessutom
kvinnorna börjat stanna hemma medan endast äldre pojkar flyttar med sina fäder.
”Norrbottens lapparna ha det icke så, utan hela familjen följer renarna, såsom sig bör.” 44 (Min
kursiv.) Inget av påståendena förklaras närmare. Å ena sidan verkar det vara tidens allmänna
uppfattning, å andra sidan vill jag dock påpeka att årsrapporterna endast har sammanfattande
ej förklarande karaktär.
                                                          
36 Henrysson. s. 13. Citat efter tidskriften Dagny 1906.
37 Henrysson & Flodin. Bilaga 6.
38 HLA. Karnell. 1917. s. 1.
39 Amft. s. 134.
40 HLA. Karnell. 1917. s. 19.
41 HLA. Karnell. 1917. s. 19.
42 Ibid. s. 2.
43 Ibid. s. 3.
44 Ibid. s. 7.
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Överhuvudtaget kan Karnell inte dölja sin ringaktning för Västerbottens samer. Dessutom
anför han att ”...inom de fyra nordligaste lappmarkssocknarna, där och Sveriges flesta verkliga
lappar bo och obesmittade leva sitt urgamla nomadliv till fördel både för sig själv och andra
... .” 45 (Min kursiv.) Samiskhet förknippas med en speciell anknytning till ett enda yrke
nämligen den form av renskötsel, som idkas i de annars inte ekonomiskt användbara
fjällregionerna. Övriga samers näringsliv, som jakt, fiske och skogsrenskötsel, anses tillhöra
en än lägre nivå på utvecklingsskalan. Som jag redan framhållit befinner sig människor vilka
idkar jakt och fiske, enligt Henry Morgans kulturpyramid, på en lägre kulturell nivå än
nomadiserande människor. Nomader i sin tur värderas som tillhörande en lägre kultur än
bönder eller människor inom industrisamhället. Det måste dock förefalla märkligt att de
samer, som mestadels befann sig utanför fjällregionerna och vilka ofta idkade jordbruk (enligt
modellen en högre kulturform) jämte fiske och skogsrenskötsel, ändå hänvisades till
pyramidens botten. Det kan förklaras med att dessa samer krävde just de utrymmen som även
den ökande ’civilisationen’, d. v. s. det svenska bonde- och industrisamhället, gjorde anspråk
på. Samer som inte ansågs vara ’verkliga lappar’ måste således vika undan för civilisationens
och nomadernas kulturer. Till denna kategori ’o-verkliga lappar’ räknades även renskötande
skogssamer. Deras renbetesmarker ansågs inte bara som ett problem för jordbrukets
platsbehov. Därutöver betar skogsrenar under sommaren i de områden som är så viktiga för
fjällrenens vinterbete, vilket i sin tur är den avgörande faktorn när det gäller hjordens
överlevnad.46 Genom segregationen kunde dock åtgärder vidtas som skulle leda till att de
’nyttiga’ samerna skulle förbli obehindrade i sitt urgamla levnadsmönster så länge som
fjällvärlden inte kunde exploateras på något annat sätt.

I de sist nämnda citaten skymtar tydligt socialdarwinismens kulturella variant fram. Där de
’verkliga lapparna’ lever ’obesmittade’ av civilisationen blir det ’till fördel både för dem
själva och andra’. Samma ideal försöker man uppnå med nomadskolsystemet. På samernas
första landsmöte i Östersund år 1918 fick Karnell dock kritik för just denna särbehandling.
Särskilt sydsamerna protesterade emot att bli betraktade som en utomstående randgrupp. Det
håller Karnell inte med om: ”...vad uppfattningen av lapparne som parias angår, så tillhör den
en förgången tid och existerar icke utom i lapparnas misstänksamma sinne.” 47 Han tycker inte
att samernas från varandra avvikande intressen går att förenas. ”Tjugoårig erfarenhet och
kännedom om samefolkets rasegendomlighet har lärt mig detta.” 48 Här är ett av de få tillfällen
där Karnell direkt hänvisar till samernas rasegenskaper, vilka enligt tidens uppfattning gör
samerna mindre dugliga att ta vara på sina egna intressen.

3.1.2 Paternalistiska attityder
Samtidigt som Karnell utgår från svenskarnas kulturella och inte minst intellektuella
överlägsenhet spelar han förmyndare åt samerna. Hand i hand med detta går att samerna inte
anses såsom fullvuxna människor som kan ta ansvar för sig själva utan de betraktas snarare
som barn. Detta förefaller inte märkvärdigt i en tid då den tyske biologen Ernst Haeckel
argumenterar för klimatets inverkan på t. o. m. människans mogenhet. ”Enligt neotenins49

lagar kunde sålunda vissa raser under klimatets inverkan stanna på barnets nivå, såväl till
förstånd som till fysisk figur.” 50 Detta, att samerna betraktades som barn kan enligt Granqvist-

                                                          
45 HLA. Karnell. 1918. s. 5.
46 SOU 1927: 25. Förslag ang. de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige. § 3 och Motivering till § 3.
47 HLA. Karnell. 1918. s. 10.
48 Ibid. s. 11.
49 Begrepp i zoologin, vilket betyder att kännetecken från larv- eller embryonalstadiet finns kvar t. o. m. efter
könsmognadens inträde. (Definition enligt Brockhaus Enzyklopädie.)
50 Broberg. s. 54.
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Nutti ”medföra andra synsätt som ett nedsättande, ett paternalistiskt eller en ren förtjusning
över samerna i romantikens tecken.” 51 Paternalistiska attityder i sin tur utgör en ingrediens i
rasismen, om än en mindre uppenbar sådan. Gunnar Broberg konstaterar att ”det finns olika
schatteringar av rasism, inte bara en ’malign’, hård rasism utan också en ’benevolent’ rasism,
den senare manifesterad i storebrormentalitet, klappar på lillebrors axel och beredvillighet att
hjäpa den omogne.” 52 Hjälpen rättade sig inte efter av samerna framlagda behov utan snarare
efter svensk måttstock. Man var beredd att hjälpa samerna på det viset för att de inte skulle
störa det svenska bonde- och industrisamhällets utveckling. Särskilt tydligt märks detta hos
Erik Bergström.

Även Karnell ser samerna som barn. ”Ord ha lapparna nog, men handling och ansvar ha de
föga av. /---/ Den dag jag finge erfara mera ansvarskänsla hos detta folk, skulle jag vara den
första att släppa efter på tygeln ... .” 53 Läser man ordagrant måste man alltså förstå att Karnell
tyckte att hela det samiska folket saknade ansvarskänsla. De har endast ’ord’, men de är inte
så pass utvecklade och mogna att de kan omsätta orden i handling. Med detta försöker Karnell
legitimera att samerna är i behov av en ledande hand som håller i tygeln för att styra dem åt
det rätta hållet. Än så länge, hävdar Karnell, vore det inte till båtnad för samerna om han
’släppte efter på tygeln’. Karnells ordval påminner mycket om funktionen hos en gåsele, med
vilken föräldrar tidigare ledde sina barn. Om och om igen uppvisar Karnell en mycket stark
paternalistisk attityd gentemot samerna. Det som blir tydligt hos Karnell är att han inte bryr
sig om hur samerna själva förklarar vissa omständigheter. Han litar inte på samerna och tar
dem inte på allvar.

Som Granqvist-Nutti visar var det ganska gängse att samerna tillskrevs två motsatta
karaktärsdrag, positiva och negativa egenskaper.54 Detta återfinns även hos Karnell.
Samebarnen ”äro snälla och lydiga, flitiga, ganska intelligenta och några oseder ha de icke.” 55

Däremot blir han mycket irriterad när samer inte följer bestämmelserna eller när vissa av dem
tycker bättre om bofasta missionsskolor. 1917 var 19 av 49 barn i Västerbottens nomadskolor
inte närvarande p. g. a. ”tredska” som Karnell kallar det. ”Dessa barn höllos dels borta ifrån
varje skola, dels satte man dem på trots i missions- eller andra bofastas skolor.” 56 (Min
kursiv.) I Karnells ögon handlar samerna alltså på trots och inte av erfarenhet. ”De lappar,
som icke äro nöjda med denna skola, ha klagat på maten, när de icke haft något annat skäl mot
skolan, detta ehuru barnen i verkligheten haft det bättre än de flesta andra barn vid
lappmarkernas skolor.” 57

I Jukkasjärvi riktade samer kritik mot inackorderingssystemet därför ”att barnen kivades sins
emellan, icke kunde läsa sina läxor eller blevo sjuka”, vilket enligt Karnell är ”uppdikta(t).” 58

Han litar inte på samerna utan tror hellre på sina egna iakttagelser. ”Det är min fulla
övertygelse, att varje reglemente, som rör lappar, måste vara strängt, och att man ingenstädes
kommer med dem utan att vänligt men bestämt hålla på lagen.” 59 Dessa ord påminner mycket
om barnuppfostran och inte om hur man förhåller sig till vuxna människor.

                                                          
51 Granqvist-Nutti. s. 37.
52 Broberg. s. 66.
53 HLA. Karnell. 1917. s. 4.
54 Granqvist-Nutti. s. 31.
55 HLA. Karnell. 1917. s. 19.
56 HLA. Karnell. 1917. s. 18.
57 Ibid.
58 HLA. Karnell. 1919. s. 2.
59 HLA. Karnell. 1918. s. 6.
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Attityden som yppar sig i dessa citat är paternalistisk, med drag av förmynderi. Svenska
myndigheter vet bättre än samerna själva vad som är till gagn för deras kulturs fortlevnad.
Denna inställning bottnar i övertygelsen att den samiska rasen är bäst anpassad till renskötseln
och livet i fjällen och att samernas kultur skulle gå sin undergång till mötes om de blev
bofasta och bönder.

3.1.3 Samiska språket och lärarna
Uttalanden om språket är mycket få. Vid den här tiden var det endast samerna i de sydliga
områdena som talade svenska. Samiskan hade en mycket stark ställning särskilt i Arjeplog,
Gällivare och Jokkmokk. I de nordligare distrikten talade samerna samiska och i viss mån
även finska. Tidigare undervisning i Västerbotten och Jämtland pågick för det mesta på
svenska, i de nordligaste regionerna hölls vinterkurserna först på finska och sedan på svenska,
vilket ger Karnell anledning till bedömningen ”att barnen efter reglementets ikraftträdande var
ganska så befrämjade.” 60 Samma mening delades dock inte av den följande
nomadskolinspektören. Däremot framhåller Karnell ”att lapparne i Gellivare, Jokkmokk och
Arjeplog till ingen nytta vare sig för sig själva eller andra stodo och stampade på samma fläck,
undervisade, som de voro på lappska och egentligen utan läroböcker utom i kristendom.” 61

1918 bestämde samerna i dessa tre socknar att också övergå till svenska som
undervisningsspråk ”och därmed skulle börjas genast med alla nybörjare.” 62 Om samerna
skulle undervisas på svenska kan det påstås att segregationstanken inte konsekvent drevs till
sin spets.  Egentligen, som det stipulerades i 1913 års proposition, skulle ”det fäderneärvda
språket /.../ betraktas som ett av de kraftigaste medlen att bevara lappstammen från att
uppslukas av andra folkelement.” 63 Det verkar dock snarare vara fallet att
segregationsförespråkare ibland var tvungna att göra kompromisser av rent organisatoriska
skäl. 1918 konstaterar Karnell följande: ”Alla lappbarn i Sverige har alltså samma böcker och
få genomgå samma kurser.” 64 Han säger inget om på vilket språk dessa böcker är skrivna.
Tittar man dock i Bergströms årsberättelser så ser man att läroböckerna uteslutande är på
svenska.

Man får inte heller särskilda uppgifter om lärarna och vilka språk de talar. Eftersom
undervisningsspråket var svenska måste de åtminstone ha haft kunskaper i detta språk.

Alla sålunda inom lappmarkerna vid dessa skolor tjänstgörande lärare ha ådagalagt
mycken förståelse för just den särskilda arten av den undervisning, som bör bedrivas i
nomadskolorna, ha haft goda insikter i lapparnas liv och vanor samt, vad de
examinerade beträffar varit skickliga lärare.65 (Min kursiv.)

Här kan omnämnas att endast sex av tjugotre lärare var utexaminerade. De övriga var elever
från den särskilda utbildningskursen i Vittangi. Deras kunskapsmått verkar inte ha spelat så
stor roll bara de förstod vad nomadskolans syfte var och att de visade nit i sitt arbete. I senare
årsberättelser blir det tydligare att det inte var meningen att nomadskolan skulle bibringa
nomadbarnen mer än elementära kunskaper. Detta kan ses i förteckningarna över använda
läroböcker. Böckerna var huvudsakligen inriktade mot kunskaper i kristendom och
bestämmelser angående renskötseln. Även i detta låter sig socialdarwinistiska tankar skönjas;
de svenska myndigheterna utgår från att samerna hur som helst inte kommer att förstå mycket

                                                          
60 HLA. Karnell. 1918. s. 2.
61 Ibid. s. 3.
62 Ibid. s. 9.
63 Svonni, Mikael. ”Att lära sig samiska - ett minoritetsspråk.” Mer än ett språk: En antologi om två- och
trespråkigheten i norra Sverige. 1997. s. 137.
64 HLA. Karnell. 1918. s. 19.
65 HLA. Karnell. 1917. s. 16 f.
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och att de genom för stora kunskaper bara skulle fördärvas för renskötseln och att deras
fortlevnad skulle hotas.

3.2 Erik Bergström
Den andra nomadskolinspektören under perioden 1920 till 193366 var fil. dr. Erik Bergström.
Tidigare hade han varit verksam som zoolog i Uppsala. Man kan alltså utgå från att Bergström
var förtrogen med tidens darwinistiska vetenskapssyn. 1914 - 1919 var han lappfogde i
Västerbotten och deltog även i 1919 års lappkommitté som sakkunnig angående skolfrågor.
Jämte sitt arbete som nomadskolinspektör ledde han arbetet med uppförandet av renstängsel.

En uppenbar skillnad mellan Karnell och Bergström är att den senare i sina årsberättelser
skriver mycket mer sakligt än den förre. Samtidigt använder han sig i mycket stor omfattning
av ordet ’ändamålsenlig’, varvid han dock aldrig specifikt går närmare in på vad ändamålet är.
[Detta gör Axel Calleberg inte heller, men där står ordet i en annorlunda kontext.]

3.2.1 Segregation
Under Bergströms tid, särskilt under de senare åren, förlades i Norrbotten en allt större del av
inackorderingarna av flyttsamernas barn i särskilda hushållskåtor under vintern. I Västerbotten
och Jämtland inackorderades barnen i hus. Under sommartiden bodde barn i alla distrikt i tält-
eller torvkåtor. ”Barnen få härigenom, något som tvivelsutan är ett väsentligt framsteg med
hänsyn till deras trivsel och trygghetskänsla, under sin första skolgång vistas i en för dem
välbekant miljö ... .” 67 Här vill jag anmärka att det är Bergström som definierar
sommarskolans miljö som ’välbekant’. Detta måste inte nödvändigtvis stämma med barnens
erfarenheter särskilt då somliga av dem för första gången var skilda från sina familjer och
vänner för en längre tid.

Handlar det däremot om lärare är bilden en helt annan. Genom ett auskulteringssystem, där
lärarna skall arbeta av återstående undervisningstid i vanliga folk- och småskolor, skall man
”frigöra nomadlärarna från den pedagogiska isoleringen, i vilken de med hänsyn till sitt
avsides belägna undervisningsområde och sina säregna lärotider eljest ha lätt att råka.” 68 (Min
kursiv.) För barnen betyder detta ’avsides belägna undervisningsområde’ att de kan känna sig
trygga, eftersom det anses som den enda för samerna lämpliga miljön. Nomadlärarna däremot
råkar ut för ’isoleringen’, att vara avskild från civilisationen. Det sägs aldrig direkt att
samerna skall hållas borta från svenskarna, men åtskilliga åtgärder tyder på att de skall vistas i
en samisk miljö.

Under den tid då barnen går i sommarskolorna som är belägna i fjällsamernas sommarland är
det inte så svårt att förhindra fjällsamernas kontakt med den svenska kulturen. Mer onaturlig
blir situationen i vinterlandet där de äldre barnen går i fast nomadskola och bor i
hushållskåtor. Särskilt då invånarna i närheten oftast bor i hus. Man kan alltså dra den
slutsatsen att det var ännu viktigare för nomadskolans organisatörer att skapa en samisk miljö
i den fasta nomadskolan just p. g. a. närheten till den icke-fjällsamiska kulturen. ”Strävan är,
med hänsyn till barnens härstamning, att om möjligt erhålla uteslutande hushållerskor av
lapsk härstamning.” 69 Och ”konstruktionen och inredningen av hushållskåtorna, där sådana
anses böra förekomma, givetvis böra så mycket som möjligt anpassas efter goda lapska

                                                          
66 Från de sista tre åren saknas årsberättelserna.
67 HLA. Bergström. 1926 - 27. s. 16.
68 HLA. Bergström. 1927 - 28.  s. 11.
69 HLA. Bergström. 1929 - 30. s. 34.
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förebilder.” 70 Därutöver ”skola skolbarnen under den tid, de bevista fast nomadskola, så vitt
ske kan, bo och förplägas i kåtor, som för ändamålet skola vara uppförda....” 71 (Min kursiv.)

År 1925 diskuteras i Samefolkets Egen Tidning den första nordiska raskonferensen, där prof.
H. Lundborg redovisar sin forskning om rasblandningens betydelse och verkningar (se även
kap. 2).

Sverige utgör ett enastående tillfälle att noggrant utforska de olika socialbiologiska
processer, som göra sig gällande, då ett nomadfolk i allt större utsträckning övergår till
bofast liv. I regel torde det vara en svår sak för ett sådant folk att utan effektiv hjälp
från statsmakternas sida anpassa sig efter dessa nya förhållanden.72 (Min kursiv.)

Bergström anser att nomadskolväsendet är fullt ut lämpligt för att rädda det samiska folket.
Få de därtill i den utsträckning, det är möjligt och lämpligt, sina egna läroanstalter,
som från barndomen gjuta in i dem en anda av samhörighet och entusiasm för
gemensamma mål, och hålla de sedan genom livet troget fast vid sina uppgifter som
folk och medborgare, kunna de känna sig väl rustade i den påfrestning, som den nya
tiden kommer att medföra vid sin gång upp mot fjällen, och med tillförsikt se
framtiden an.73

I dessa citat kan skönjas socialdarwinistiska tankegångar i nästan varje ord. Till att börja med
behöver nomadfolket hjälp av statsmakterna att ta ett steg uppåt i utvecklingstrappan. Att det
alltid har funnits bofasta samer som klarat sig helt utan denna hjälp tas inte med i
beräkningen. Bergström anser det dock bättre om samerna höll fast vid att vara ’verkliga’
samer, d. v. s. fjällsamer i den traditionella meningen. Endast på det viset har de en framtid
samtidigt som det ’civiliserade’ samhället sprider sig in mot fjällen. Den svenska
kolonisationen ifrågasätts inte.

I en ”givande intervju” med Samefolkets Egen Tidning 1932 yttrar Bergström sig ännu
tydligare.

Och vad frågan i övrigt gäller, vill jag ur hjärtat rikta den maningen till samerna:
motarbeta icke sommarskolorna, sök icke av hänsyn till att de kanske äro ’besvärliga’
eller ’olika andra skolor’ få bort dem. Ty långt ifrån /.../ äro de, för den som vill se
djupare, en ovärderlig skatt för det samiska folket, av vilken dess framtida bestånd
mer än någon anar kan bero. /---/ Att ett eget skolväsende är ett omistligt hjälpmedel,
det börjar man nog ha på känn. /---/ Är detta skolväsende blott en imitation av den
omgivande, till antalet överväldigande befolkningens skolor, då göra omläggningar i
bebyggelsen /.../ att denna ’härskande’ befolkning så småningom /.../ övertager hela
anläggningen och införlivar eller uttränger de verkliga samerna. /---/ Först genom
förvärvande av en dylik, på den nationella grundvalen uppbyggd kunskap /.../ kunna
samerna anses i sann mening bildade och rustade för kampen om sin nationella
tillvaro.74 (Min kursiv.)

Här uttrycker Bergström sin övertygelse att de ’verkliga’ samerna genom kontakt med den
’härskande’ befolkningen antingen blir assimilerade eller utträngda. Samernas ’nationella
tillvaro’ anses inte så mycket hotas av den svenska befolkningens rumsliga utbredande som av
kontakten med dess kultur. Nomadskolan är således avsedd för att utbilda samerna i kampen
för tillvaron. Det verkar inte vara rent slumpmässigt att Bergström, zoologen, begagnar sig av

                                                          
70 Bergström, Erik. ”Det nya nomadskolförslaget.” Samefolkets Egen Tidning (1925): 2. s. 15 - 16.
71 Bergström. ”Det nya nomadskolförslaget.” 1925.
72 ”Undersökning av samers rasförhållanden.” Samefolkets Egen Tidning (1925): 3. s. 21.
73 Bergström, Erik. ”Den samiska jordbruksfrågan.” Samefolkets Egen Tidning (1925): 4. s. 26 - 28.
74 ”Från nomadskolfältet just nu. En givande intervju med nomadskolinspektören Erik Bergström.” Samefolkets
Egen Tidning (1932): 3. s. 21 - 22.
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detta uttryck. Charles Darwin använde sig av samma ord i sin teori om ’survival of the fittest’.
Bergström överför tanken från det rent biologiska till det kulturella fältet i tron att samma
regler gäller även där.

’Kampen om den nationella tillvaron’ utspelar sig till stor del på det kulturella planet. Så
småningom införs ’lappslöjd’ i skolorna. Där inte lärarna själva kan undervisa i ämnet anställs
det utomstående. Över deras etniska tillhörighet uttalar sig inte Bergström. Vilken slags slöjd
barnen lär sig säger han heller inget om, bara att det ingår en mönsterbok om västerbottnisk
hårdslöjd i skollitteraturen. Mjuk slöjd, alltså kvinnlig slöjd, får reda sig utan litteratur. Den
får dock genom en donation av Svenska Missionssällskapet 1923 en viss betydelse. Pengarna
skall användas för att ge samiska kläder till fattiga barn. Nomadskolinspektören själv skall
föranstalta att skolorna får tyg i ”de rätta lappfärgerna.” 75

Som en grundläggande regel för sömnaden, vilken icke i något fall får frångås, gäller
att kläderna skola sys efter den gamla, äkta lappska modell, som barnens förfäder
redan gammalt använt i respektive trakter. I de nordligaste trakterna, Karesuando,
Jukkasjärvi, Gällivare och Jokkmokk, torde detta även bland lapparna själva vara en
given och naturlig sak. Längre söderut, i Arjeplog, Västerbotten och Jämtland, är det
däremot tyvärr så, att många lappar och i följd därav också deras barn, lagt bort den
gamla, äkta, och alltid vackrare och smakfullare, dräkten och bytt ut den mot en
halvsvensk eller från traktens gamla sed avvikande dräkt. Det måste vara
nomadlärarnas och våra nomadskolors stora och ansvarsfulla uppgift att överallt åter
kalla till liv den gamla äkta lappska dräkten.76 (Min kursiv.)

Även beträffande kläderna skall samerna segregeras från den svenska befolkningen, och detta
såtillvida att man t. o. m. i vissa trakter vill låta utvecklingen gå tillbaka och tvinga människor
med en viss etnisk tillhörighet att ta till sig sina etniska markörer. Att gå i samedräkt anses
som en ’naturlig sak’. Att samedräkten beskrivs som vacker och smakfull står antagligen i
lappromantikens tecken. Jag kan dessutom föreställa mig att dräkten och den aura av romantik
som omger den utgör ett mycket slagkraftigt dragplåster för turistbranschen. Vad det gäller
lärarnas kläder har jag inte hittat några förordningar. Det verkar dock ha varit så att även de
etniskt svenska lärarna skulle gå i samisk dräkt. Ester Blenda Nordström skriver i Kåtornas
Folk 1917 att hon syr en kolt till sig själv i traktens mönster och kolorit. Bläddrar man lite i
Samefolkets Egen Tidning upptäcker man att lärarinnan Rut Lindblad en gång fotograferades i
en samisk dräkt från Västerbotten och en gång i en från Karesuando.77 Detta stämmer bra med
Bergströms strävan efter stilrenhet å ena sidan och att barnen å den andra skall uppfostras i sin
egen samiska miljö och om möjligt inte komma i kontakt med några element från den svenska
kulturen.

Dessutom drar Bergström en klar gräns mot inflytelser från skogssamisk miljö.
I Arjeplog och södra Jokkmokk må man verka i den riktningen, att man överallt bland
fjällets nomader också ha de gamla fjällapparnas dräkt, befriad från inflytande av
skogslappdräkter. Och denna äkta fjällappdräkt bör man icke ha endast om helgerna,
utan, också i vardagslag, som sin enda naturliga dräkt.78 (Min kursiv.)

Bergström uppmanar därutöver till att inte köpa färdiga kläder, för de kan ”lätt bidraga till att
avvänja lappbarnen från deras fäderne-ärvda dräkt... .” 79

                                                          
75 HLA. Bergström. 1923. s. 16.
76 HLA. Ö I: 1. Bergström. Cirkulärskrivelse. 1923.
77 Samefolkets Egen Tidning (1925): 4. s. 28. och (1927): 4. s. 31.
78 HLA. Ö I: 1. Bergström. Cirkulärskrivelse. 1923.
79 HLA. Ö I: 1. Bergström. Skrivelse till herr kyrkoherde V. Montell. 7. 6. 1922.
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3.2.2 Skolans målsättning
Som redan nämnts skall undervisningen anknyta ”till den natur och de förhållanden i övrigt,
under vilka flyttlapparna leva.” 80 Det är detta som anses ge nomadskolväsendet
existensberättigande. I en artikel i Samefolkets Egen Tidning citerar Bergström Axel Schotte,
chefen för socialdepartementet: ”...särskilda krav bör ställas på undervisningen av de
renskötande lapparnas barn, en fråga, som är av största betydelse för lapparnas
levnadsförhållanden i det hela.” 81 Bergström uttalar ofta sin besvikelse över att lärarna har
stora kunskapsbrister framförallt i hembygds- och nomadkunskap. Vid genomgång av
Bergströms årsberättelser får man dessutom intrycket att det inte bara gäller att hålla samerna
kvar i renskötseln utan även att bibringa dem kunskaper om vad en god renskötsel innebär.
”Av synnerligen stor betydelse för ämnet nomadkunskap och därmed för nomadskolan i dess
helhet” är en handbok rörande bestämmelserna i 1919 års renbeteskonvention.82 (Min kursiv.)
Till undervisningsmaterialet hör även kartor över de tillåtna renbetesdistrikten inom Sverige
och Norge, vilka Bergström själv upprättat. Som tidigare nämnts ledde ju också Bergström
arbetet med att uppföra renstängsel. Genom skolan skall barnen således utbildas till nomader
som känner till reglementen. Det är tänkbart att myndigheterna förväntade sig att fjällsamerna
p. g. a. detta inte skulle råka i konflikt med svenskarnas kulturellt högre stående näringsliv.
Att dessa åtgärder visade sig vara framgångsrika vågar jag dock betvivla. Barnen var ännu
mycket unga när de konfronterades med dessa lagtexter. Därutöver var läroböckerna
uteslutande på svenska, och Bergström själv beklagar ofta bristande kunskaper i svenska
särskilt bland norrbottniska samebarn. Det tedde sig dock förmodligen lättare för
myndigheterna att inpränta reglerna i barn än i vuxna. 1930 meddelar Bergström att i ämnet
nomadkunskap kan det noteras förbättringar eftersom ”sammanställningarna av gällande lagar
och författningar rörande lappväsendet nu kommit till stånd och distribuerats till skolorna.” 83

Förutom strävan att göra nomadbarnen förtrogna med den miljö och kultur, vilken från
myndigheternas sida ansågs som samisk, var Bergström mycket angelägen om att införa
gymnastik, bad och tandborstning. Detta verkar vid första ögonkastet stå i motsats till
segregationstanken. Sedan kan man dock se att även gymnastik syftar till att förbereda för ett
liv som renskötare. Bergström berättar om ”utegymnastik och lek- och idrottsövningar, bland
vilka senare skidåkning och lassokastning intaga en framskjuten plats.” 84  Två år senare
påpekar han att ”bland lekarna märkes särskilt övning i lassokastning, som av barnen flitigt får
brukas med tanke på deras blivande levnadskall såsom renskötare.” 85

I slutet av Bergströms period som nomadskolinspektör har bastubad och karbad varannan
vecka införts vid alla fasta nomadskolor och även i visteskolorna i fjällen försöker lärarna
ingjuta hygieniska kunskaper. Förmodligen tyckte lärarna och inspektören vid sina besök att
barnen var smutsiga. För den skull, antar jag, ville man vänja dem vid majoritetssamhällets
hygienstandard, även om detta inte utgör en del av vad man ansåg vara den fjällsamiska
kulturen.

3.2.3 Språket
I motiven till förslaget till 1913 års riksdagsbeslut diskuterades undervisningsspråket.

Då det fäderneärvda språket förvisso är ett av de verksammaste medlen att bevara
lappstammen från att uppslukas av andra folkelement och gå under genom beröring
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med deras kultur, torde det icke vara välbetänkt att avskaffa lapska språket från
skolorna i de trakter, där undervisningen hittills skett på detta språk och där
föräldrarna önska få sina barn undervisade på lapska.86 (Min kursiv.)

Av detta socialdarwinistiska uttalande framgår att språket är en viktig del i kulturen. Inte
endast bevarandet av renskötseln utan även av språket leder till bevarandet av kulturen.
Ungefär tjugo år senare hyser Bergström samma idé. Om samerna vårdar sin kultur och sitt
språk ”kommer det samiska folket att bestå med heder vad än må hända. Glömma Ni fädernas
verk och Er egen härstamning, då glider allt, ty man hugger aldrig ostraffat av de rottrådar,
som förbinda en med ens urgrund.” 87 Fr. o. m. 1925 förekommer det också en eller annan
skönlitterär bok på samiska i skolorna. Avsikten med detta är ”att lära barnen känna den
litteratur, som finnes på deras modersmål respektive deras religiösa språk. /.../ Böckerna äro
av äldre datum och på olika lapska dialekter.” 88 Regelbunden undervisning i samisk läsning
och skrivning förekommer dock inte.

Trots dessa åsikter har undervisningsspråket för det allra mesta varit svenska, vilket medförde
en del svårigheter. ”En högst avsevärd svaghet har emellertid på många händer visat sig
beträffande undervisningen i svenska språket, i det ett flertal lärare av lapsk härstamning icke
själva fullt behärska svenska.” 89 I Jämtland, där barnen bevistat heltidskurser, har de nått en
högre kunskapsnivå än på andra ställen, och Bergström förklarar detta så här: ”Till stor del
beror denna skillnad därpå att lapparna inom de sydligare lappområdena från barndomen tala
svenska språket, medan barnen inom större delen av Norrbottens län från hemmet endast
kunde lapska och delvis finska...”.90 Samiskan som hjälpspråk verkar ha varit av varierande
betydelse. ”Beträffande undervisningen i svenska språket visar sig bristen på kunskap i lapska
hos läraren vara av långt mindre betydelse än för kristendomsundervisningen” 91 särskilt under
de första tre årskurserna. ”Att kunnighet i lapska hos lärarna dock även vid undervisningen i
svenska språket i nomadskolan är en fördel och lättnad är givet, ej minst då det gäller
förklaringar av svåra ord och uttryck på det högre stadiet.” 92 I samma andetag gläder han sig
över att svenskspråkigheten bland barnen i Arjeplogs och Jokkmokks distrikt ”kan numera
betecknas såsom rotfäst.” 93 Det förblir ändå oklart varför all undervisning skall ske på
svenska, alltså ett språk från en kultur som anses såsom överlägsen och inte till nytta för
samernas kulturella fortlevnad. Det kom visserligen krav från föräldrarnas sida och även från
Gustav Park att barnen helst skulle lära sig svenska i skolan eftersom de redan kunde samiska
hemifrån.94 Så som undervisningen bedrevs inom nomadskolan måste det dock ha blivit till
nackdel för inhämtandet av andra kunskaper.

Det som kan anses utslagsgivande är hela nomadskolväsendets organisation. Ett enda
reglemente gällde för alla nomadskolor i landet, överallt användes samma böcker och lärarna
kunde flyttas från ett ställe till ett annat utan att de måste lära sig en ny dialekt. Därutöver
författades lagtexter och reglementen på svenska och därför var det angeläget för
myndigheterna att samerna kunde behärska lagens språk.

                                                          
86 Citat efter SOU 1960: 41. Svonni, Mikael. ”Skolor och språkundervisning för en inhemsk minoritet - samerna.”
Tvåspråkighet med förhinder. Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige. Lund, 1996. s. 158.
87 ”Från nomadskolfältet just nu. En givande intervju med nomadskolinspektören Erik Bergström.”
88 HLA. Bergström. 1925. s. 18.
89 HLA. Bergström. 1920. s. 11.
90 HLA. Bergström. 1922. s. 9.
91 HLA. Bergström. 1929 - 30. s. 26.
92 Ibid.
93 Ibid.
94 Svenska Lapparnas landsmöte Östersund den 5 - 9 februari 1918. Stockholm, 1918. s. 114.
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3.3 Carl Axel Calleberg
Carl Axel Calleberg var samtida med Erik Bergström, vilken han efterträdde 1933. Under sin
utbildning till kyrkoherde hade han säkerligen mött samma vetenskapssyn som Bergström var
påverkad av. Yttranden av socialdarwinistisk karaktär blir dock efterhand färre hos honom.
Delvis förespråkar han samma åtgärder som Bergström, t.ex. bättre hygien med tvättning och
tandborstning, men detta verkar stå i ett annorlunda sammanhang än hos hans föregångare. I
den av Bergström påverkade skolmiljön är tvättning och tandborstning främmande element.
Calleberg däremot förespråkar en annorlunda miljö, i vilken hygien inte är något märkvärdigt.
Särskilt vädjar han om avskaffandet av de hälsovådliga hushållskåtorna och de undermåliga
skollokalerna. Även han använder ordet ’ändamålsenlig’, men här får det en annan betydelse.
Tillsammans med barnens föräldrar kräver han ”bättre och ändamålsenligare lokaler” 95 och är
överhuvudtaget mer öppen för samernas önskemål. Trots detta återfinns paternalistiska
attityder även hos honom. ”Det gäller att skapa förtroende för lag och myndighet och låta
samerna förstå, att allt göres till deras eget bästa och att därvid hänsyn tages, så långt görlig
är, till deras önskemål.” 96

3.3.1 Skolans ändamål
Bara ett år innan Calleberg tillträdde ämbetet hade Herman Lundborg och Sten Wahlund
utkommit med The Race Biology of the Swedish Lapps där de hävdar att samerna endast är
lämpade för renskötsel. Calleberg däremot tror inte att mer kunskap kan skada nomadbarnen.
”Jag har vid sammanträden med föräldrar och nomadskolfullmäktige till den kraft och verkan
det hava kan försökt få dem att inse skolans och kunskapens stora betydelse även för fjällets
uppväxande ungdom.” 97 Vid ett annat tillfälle säger han: ”De (föräldrarna i de nordliga
distrikten; min anm.) ha inte något begrepp om det faktum, att den näring och det folk, som ej
tål upplysning, äro i vår tid dömda till undergång.” 98 I stället för att vara konservativ och
traditionell är det i hans ögon nödvändigt att anpassa sig efter tidens krav. Det råder inget
tvivel hos honom om att nomadbarn behöver en speciell utbildning, som skall förbereda dem
för livet som renskötare, men det är inte uteslutande nomadsamernas barn som bör få gå i
nomadskolan. Så försvarar han t. ex. att barn till icke-nomadiserande samer i Jämtland ändå
fick gå i nomadskolan. Därför, nämligen, att de lever under samma förhållanden och att det
inte skulle vara bra att skilja barnen åt.99 Åren 1945 - 1946 gick 141 barn till icke-
nomadiserande samer i nomadskolan.

Den typ av utbildning, som fick beröm av Bergström, kritiseras dock av Calleberg. ”Ämnet
nomadkunskap, som ju på sätt och vis är ett huvudämne inom nomadskolan, kan tyvärr ej
ännu komma riktigt till sin rätt.” 100 Detta beror på att böckerna i ämnet är för svåra och att
lärarna uppvisar bristande kunskap. För Bergström var det viktigt att samerna skulle rätta sin
renskötsel efter en gammal tradition och inte minst efter lagarna. Calleberg framhäver
däremot att renskötseln inte får utestängas från utvecklingen. ”Bara renskötseln kan ordnas
efter den moderna tiden med skarp blick för samefolkets behov av att känna sig inte som
förtryckta utan som fria utövare av sitt krävande näringsfång.” 101 Vem som bör ha denna
skarpa blick och ordna renskötseln lämnar han tyvärr obesvarad. Eftersom han dock, som

                                                          
95 HLA. Calleberg. 1933 - 34. s. 11 f.
96 ”Radikal omläggning tarvas av samernas skolväsende. Kåtaskolsystemet måste numera anses vara i hög grad
förkastligt.” Samernas Egen Tidning  (1935):1. s. 6 - 8.
97 HLA. Calleberg. 1938 - 39. s. 19.
98 HLA. Calleberg. 1939 - 40. s. 17.
99 HLA. Calleberg. 1938 - 39. s. 16.
100 HLA. Calleberg. 1938 - 39. s. 19.
101 ”Radikal omläggning tarvas av samernas skolväsende.”
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tidigare citerats, satsar på att skapa förtroende bland samerna för svenska myndigheter, kan
man utgå ifrån att han avser just dessa.

I en artikel i Samefolkets Egen Tidning år 1937 citerar Gustav Park ur Callebergs förslag till
nomadskolväsendets modernisering.

Lapparnas näring, renskötseln, kommer säkerligen alltid att utövas i vårt land, även
om kulturen med allt vad därtill hörer allt mer och mer tränger sig in på samefolket.
Detta renskötande folk kommer därför också att behöva en för deras förhållanden
lämpad undervisning. Det är dock ej klart, att den nuvarande organisationen av denna
undervisning är den lyckligaste, betonar nomadskolinspektören.102 (Min kursiv.)

Även för Calleberg råder det inget tvivel om att samerna är ett renskötande folk. Att märka i
detta citat är att Calleberg inte specificerar ordet kultur. Det kan tolkas så att han avser svensk
kultur (teater, musik, litteratur m. m.), och att begreppen ’kultur’ och ’civilisation’ betyder
samma sak för honom. I dagens samiska kulturbegrepp ingår bl.a. aspekterna språk och slöjd,
och just dessa faktorer anser Calleberg som mycket viktiga ämnen inom nomadskolan.

Intressant i detta sammanhang är en artikel i Samefolkets Egen Tidning år 1936, där
rasforskaren Rolf Nordenstreng skriver så här:

Kommer någon och kastar lapparna i ansiktet några glåpord om att de äro en ’lägre’
eller ’primitiv’ ras, så svara lugnt och kallt att detta vittnar om okunnighet och
efterblivenhet på både det allmänbiologiska och det rasbiologiska området. ’Högre’
och ’lägre’ raser äro föråldrade, barnsliga begrepp, som ha sin rot i enfaldig
självöverskattning och strunthögfärd, men sakna stöd i vetenskapen.103

Han är inte av den åsikten att rasblandningar skulle vara negativa utan han påpekar att några
allmänt respekterade representanter för svensk andlig odling har ”lapskt rasinslag”, t. ex.
August Strindberg.104

”När det gäller våra nomader, så är det alltid en viktig sak, att så väl allmänhet som styrande
personer ej ser samefolket ur romantisk synpunkt (utan att samerna också) måste följa med i
utvecklingen.” 105 (Min anm.) Det som hos Bergström utgjorde ’ändamålsenliga’ åtgärder
kallas hos Calleberg (men även i några artiklar i Samefolkets Egen Tidning) för
”lappromantik.” Man hävdar alltså att synen på samerna inte bottnade i förvridna
vetenskapliga rön utan snarare i romantiska föreställningar om detta folk. Således kan
uttrycket ’lappromantik’ betecknas som eufemism. Gångna tiders åsikter förskönas då man
inte vill erkänna att de var felaktiga.

När Calleberg klagar över skollokalernas och hushållskåtornas tillstånd är det först och främst
för att de är olämpliga av hälsoskäl. I Callebergs efterlämnade papper finns åtskilliga
skrivelser från provinsialläkare som dömer ut de i nomadskoleväsendet använda husen och
kåtorna som absolut hälsovådliga och farliga.

Anledningen till uppförandet av den misslyckade hybrid av byggnadstyp, som
hushållskåtorna utgöra, och det envisa fasthållandet vid desamma synes vara fruktan
för att nomadbarnen, om de under skoltiden bortskämmas med kulturellt mera
avancerade bostäder, skola avvänjas från nomadlivet. Om denna synpunkts
berättigande må de som äro mera sakkunniga ifråga om nomadförhållanden avgöra.

                                                          
102 Park, Gustav. ”Än en gång när försvinna kåtaskolorna?” Samefolkets Egen Tidning (1937):1. s. 7 - 8.
103 Nordenstreng, Rolf. ”Lapparnas rasförhållanden och ursprung.” Samefolkets Egen Tidning (1936):2. s. 16 - 18.
104 Som jag har förstått avviker Rolf Nordenstreng här från den syn vilken han tidigare i likhet med andra
vetenskapsmän stått för. Se t. ex. Nordenstreng, Rolf. Europas människoraser och folkslag. Stockholm, 1926. Om
några vetenskapsmän delade hans åsikter år 1936 har jag ingen kännedom om.
105 ”Radikal omläggning tarvas av samernas skolväsende.” Samefolkets Egen Tidning (1935):1. s. 6 - 8.
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Det faktum att lapparna i Norrbotten så långt man vet tillbaka vintertid innebott hos
den bofasta befolkningen, utan att detta verkat hämmande på nomadinstinkterna, synes
tala för en motsatt uppfattning.106 (Min kursiv.)

Att samerna hyser en ’nomadinstinkt’ anses för givet. Dock frångår vissa människor så
småningom övertygelsen att kulturkontakten med svenskarna skulle kunna utrota den.

En annan provinsialläkare yttrar sig över planritningar för ett nytt skolhem i Jokkmokk:
Vid så stor anläggning frångår man alla lappseder och hänsyn och det gäller att lära
barnen leva på svenskt vis. /---/ Lapparna själva bo om vintrarna alltmer i hyrda stugor
och med detta för ögonen måste det nog anses gott att barnen få lära sig bo på svenskt
sätt, för det kan ej de äldre nomaderna. Deras sätt att bo på vintern är långt ifrån sunt
och hygieniskt. De kunna ej hålla snyggt i ett vanligt rum!107 (Min kursiv.)

Det som man vid denna tid ännu inte frångår är den paternalistiska attityden gentemot
samerna. Det förefaller som om samerna inte kunde anses som tillräckligt intelligenta så att de
själva kunde organisera sitt bofasta liv. I stället använder svenskarna sin makt för att lära ut
sin föreställning om vad som är sunt och hygieniskt.

Redan i sin första årsberättelse vädjar Calleberg om att få pengar till att kunna bygga upp
ordentliga skolhem. År efter år beklagar han sig över nomadskolväsendets ”urusla lokaler” 108,
men han verkar inte få gehör hos myndigheterna. Först när han varit nomadskolinspektör i
elva år har ”hushållskåtor av specialtyp (...) äntligen försvunnit som människoboningar ... .” 109

Detta kan förklaras med att inställningen till samerna bland de beslutsfattande ännu inte hade
förändrat sig så mycket, att de var beredda att bekosta nomadskolväsendets förbättring. Som
man kan sluta sig till av Bergströms årsrapporter fick han genast de medel han behövde för
förändringarna. Att bygga riktiga skolhem kräver naturligtvis mycket mer pengar än att bara
nödtorftigt reparera någon skolkåta, vilket man hade gjort under Bergströms tid. För sina egna
utgifters vidkommande hänvisar Calleberg till statens större benägenhet att ge bidrag till
svenska folkskolor än till nomadskolorna. ”Det förefaller mig märkvärdigt, att det finns medel
till stora statsbidrag för de vanliga skoldistriktens skolhem och skollokaler, men där det gäller
nomadskolorna, vilka helt bekostas av statsverket, blir det svårigheter för anslag till lokalernas
ordnande”, skriver Calleberg.110

I alla fall försvinner alltfler visteskolor med sommarundervisning samtidigt som
heltidsundervisningen införs, så att vid Callebergs avgång endast Vittangi och Karesuando har
sommarskolor men än så länge ingen heltidsläsning.

3.3.2 Etnicitet och språk
”Lapska språket bör i nomadskolorna ägnas större omsorg, då fara är för handen, att det håller
på att dö ut i sydligare trakter inom det lapska området. Planer är å färde att söka bereda detta
ämne ett om än litet utrymme å nomadskolans schema.” 111 I motsats till Bergström förklarar
Calleberg nödvändigheten av undervisning i samiska med att själva språket skulle komma att
dö ut, inte med att samiskans försvinnande skulle hota samefolkets bestånd. Trots detta kan
några förändringar knappast iakttas. År 1939 skriver han: ”Lapska språket har för närvarande
ingen plats på nomadskolornas schema. Detta synes mig vara en brist.” 112

                                                          
106 HLA. Ö I: 2. Englund, Folke. Brev till nomadskolinspektören A. Calleberg. 28. 3. 1936.
107 HLA. Ö I: 2. Thulin, Harald. Brev till Calleberg. 6. 4. 1936.
108 HLA. Calleberg. 1936 - 37. s. 2.
109 HLA. Calleberg. 1943 - 44. s. 12.
110 HLA. Calleberg. 1938 - 39. s. 37.
111 HLA. Calleberg. 1933 - 34. s. 12.
112 HLA. Calleberg. 1938 - 39. s. 23.
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Tyvärr är Calleberg mycket sparsam med förklaringar i sina årsberättelser. Därför är det heller
inte lätt att förstå anledningen till att han börjar registrera vilka av lärarna och skolpersonalen
som är samer och vilka som är svenskar. Till att börja med meddelar han endast hur många
som är av ”lapsk härstamning” för att sedan 1937 skriva: ”Jag har gjort den iakttagelsen att
lärare av finsk eller svensk härstamning äro lika bra som de av lapsk i arbetet inom
nomadskolan. De svenskfödda lärarna lära sig lapska rätt fort.” 113 År 1941 antecknar han för
varje enskild lärare dennes etniska bakgrund och sammanfattar att ”av de 25 ordinarie
nomadlärarna och extra ordinarie äro 14 av ren lapsk härstamning, 4 av svensk-finsk och 7 av
ren svensk ras.” 114 (Min kursiv.) Såvitt mig är bekant var nomadskolinspektören inte
förpliktad att göra noteringar om rastillhörighet  bland lärarna. Av någon anledning måste han
dock ha ansett detta som betydelsefullt.

Synnerligen uppenbar blir denna aspekt när det gäller husmödrar och föreståndarinnor.
Föreståndarinnor ha varit av svensk ras och i allmänhet finsktalande, 1 föreståndarinna
ha varit av lapsk ras (...). Av biträdande föreståndarinnor ha en varit av lapsk ras (...).
Husmödrar ha alltid varit av lapsk ras och biträden ha delvis varit samer.115

Dessa konstateranden lämnas som vanligt utan kommentarer. Märkligt nog använder
Calleberg här ordet ’samer’ fast han för övrigt endast talar om ’lappar’. Eftersom Samefolkets
Egen Tidning använder benämningen ’same’ och ’sameh’ kan Calleberg inte ha stått
främmande för detta ord. Som man måste sluta sig till av citatet skiljer han dock mellan lappar
och samer. Tyvärr saknas det en förklaring till detta. Man kan emellertid utgå från att
Calleberg accepterar den hierarki som framgår av citatet. Föreståndarinnor är svenska,
husmödrar och biträden samiska. Han beklagar att föreståndarinnorna inte får samma lön som
de som arbetar i svenska skolor. ”Våra föreståndarinnor har ännu mera krävande arbete än
arbetsstugu- och skolhemsföreståndarinnorna. Jämlikhet är ett berättigat krav.” 116 Varför
arbetet i nomadskolorna skall vara mera krävande säger han ingenting om, inte heller hur det
står till med husmödrarnas och biträdenas, d. v. s. den samiska personalens, jämlikhet.
Antagligen var detta ännu ingen aktuell fråga.

                                                          
113 HLA. Calleberg. 1937 - 38. s. 8.
114 HLA. Calleberg. 1940 - 41. s. 11.
115 HLA. Calleberg. 1943 - 44. s. 14.
116 HLA. Calleberg. 1942 - 43. s. 12.
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4 SAMERNAS INSTÄLLNING TILL NOMADSKOLAN
Det är samernas säregna levnadssätt, som varit orsaken till, och är det fortfarande, att
vi överhuvudtaget rör oss med ett särskilt skolväsende för sameh. /---/ I trakter där
sameh varit mera stationära, exempelvis skogssameh, eller i de fall att sameh övergivit
renskötseln och blivit bofasta, har undervisningen för deras barn under tidernas lopp
sammanfallit med undervisningsväsendet i allmänhet. Det är således inga rasskäl, som
förestavat den särskilda undervisningen. /---/ (1913 års) omorganisation (ledde) till ett
steg till frigörelse (därför att nomadskolväsendet då kom under statlig organisation).117

(Min anm.)
Sålunda uttryckte sig Torkel Tomasson, en av samernas främsta talesmän, 1921. Utifrån detta
yttrande och en senare intervju med Bergström,118 vilken trycktes utan någon kommentar,
utgick jag från antagandet att även ledande samiska personligheter i viss mån accepterade
myndigheternas syn på samerna. Det skulle kunna bero på att människor ofta är okritiska. I
det ovan återgivna citatet avspeglar sig ett förtroende för myndigheternas välmening och
således i viss mån en acceptans av paternalistiska attityder gentemot samerna. ”Det är således
inga rasskäl ... .” Här skymtar redan vad som i senare artiklar eufemistiskt kommer att kallas
för ’lappromantik’ fram.

Tre år tidigare, på samernas första landsmöte i Östersund 1918, hörs andra röster, i
landsmötets protokoll rörande skolfrågan yttrar sig många renskötande deltagare om att deras
undervisning i de gamla missionsskolorna inte alls avvänjt dem från nomadlivet. Det är
visserligen ett faktum att de flesta deltagarna vid landsmötet var från sydligare distrikt där
man bedrev en annorlunda form av renskötseln. Karnell invände mot detta att Norrbottens
samer, i Karnells ögon de verkliga samerna, godtog nomadskolan, vilket gav honom
anledning att hålla emot sydsamernas argument. Däremot säger den samiske representanten J.
Jonasson Fjellgren: ”Skall lagen skilja på lappbarn och andra barn, bleve följden, att lapparne
ginge under.” 119 Han anser med detta yttrande att segregationen är skadlig för samerna.

Gustav Park riktar i sammanhanget kraftig kritik mot det nya lappväsendet:
det nya lappväsendet, då som bekant många framstående och varmhjärtade män här i
landet gjort det bästa, de kunnat och förstått, för att åt lapparna skapa ett särskilt och
nog så vidlyftigt skolväsende och då staten med berömvärd frikostighet faktiskt iklätt
sig de betydande utgifter, som för detta skolväsendets förverkligande erfordras. /---/
Utan tvivel har inspektör Karnell velat det allra bästa, beträffande lappfolket, när han
med entusiasm gått att lösa den mycket svåra lapska skolfrågan. /---/ Men att arbetet
icke krönts med den framgång, man väntat, beror enligt min mening därpå, att herr
Karnell och andra, som arbetat med denna skolfrågas lösning, gått ut från felaktiga
premisser, varför de också med logisk nödvändighet kommit till ett felaktigt resultat.120

(Parks kursiv.)
Som jag tidigare citerat går rasistiska uppfattningar ofta hand i hand med beskyddande,
’hjälpvilliga’ attityder (se kap. 3.1.2). Detta påpekar Park i det att han erkänner välvillighet
och frikostighet å ena sidan men upptäcker felaktiga premisser å den andra. Om dessa
felaktiga premisser uttalar han sig mera ingående:

Lappen är nu en gång född och predestinerad till att leva generation efter generation i
djup okunnighet och i det saliggörande naturtillståndet och saknar alltså rimlig och

                                                          
117 Tomasson, Torkel. ”Historisk översikt av folkundervisningen bland sameh.” Samefolkets Egen Tidning (1921):
2. s. 14 - 16.
118 ”Från nomadskolfältet just nu. En givande intervju med nomadskolinspektören Erik Bergström.” Samefolkets
Egen Tidning (1932): 3. s. 21 - 22.
119 Svenska Lapparnas Landsmöte Östersund den 5 - 9 februari 1918. s. 29.
120 Svenska Lapparnas Landsmöte Östersund den 5 - 9 februari 1918. s. 114.
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mänsklig rätt till någonting bättre i kulturellt hänseende. - Detta synes mig vara
kontentan i åtminstone de största med Rousseaus anda och kraft utrustade
naturivrarnas uppfattning och resonemang.121

Mycket tydligt hänsyftar Park här till socialdarwinistiska idéer. De som vill hålla samerna
ifrån bildning och ’civilisation’ kallar han för ”kvasi-lappvänner (...) som vanligen anse en
kunnig och skolbildad lapp för en mycket dålig nomad och renskötare.” 122  Med detta angriper
han Karnells och även dennes efterföljares ideologi.

Intressant nog tycker inte Park att det är nödvändigt med undervisning i samiska i skolan,
därför att detta språk kommer att hållas vid liv genom att vara samtalsspråket i kåtan och i
renskötseln. Svenskans betydelse för samerna förklarar han med att eftersom ”lapparna äro
svenska medborgare (...) som (...) i alla viktigare saker och ärenden ha att underhandla med
enbart svenskar, är det givetvis av största betydelse, att de, så långt möjligt är, behärska
svenska språket.” 123 Således tycker han alltså att utbildningen helst måste rätta sig efter
tidernas krav i stället för att stänga in samerna i ett urgammalt levnadssätt. Park lägger
tonvikten på att samerna är ’svenska medborgare’ och att de ’ha att underhandla med
svenskar’. Samerna kommer sålunda i kontakt med den svenska befolkningen, och som
medborgare utgör de en del av denna befolkning. Medan undervisningen i och på svenska är
en nödlösning för Karnell, eftersom läromedel på de olika samiska dialekterna och lärare med
dessa språkkunskaper i dessa inte står till förfogande, är svenska för Park ett
kommunikationsmedel, vilket skall möjliggöra kontakterna mellan samer och svenskar.
Svenskan skall hjälpa samerna att klara sig själva. Park håller tydligt emot beskyddande
åtgärder. Han ser inte samerna som barn och inte heller som intellektuellt underlägsna. En bra
utbildning skall inte endast, tycker han, anpassa barnen till en rent samisk miljö utan en
likvärdig tillgång till kunskap för alla medborgare är den viktigaste förutsättningen även för
samernas utveckling.

                                                          
121 Ibid. s. 120.
122 Ibid. s. 117.
123 Svenska Lapparnas Landsmöte Östersund den 5 - 9 februari 1918. s. 130.
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5 DISKUSSION
5.1 Attityder gentemot samerna
Sten Henrysson är ganska försiktig när han bedömer socialdarwinistiska och rasteoretiska
tankegångars inverkan på kåtaskolsystemet. ”Dessa kan såsom aktuella i tidens
föreställningsvärld ha påverkat utvecklingen. Min bedömning är att det finns en sådan indirekt
påverkan. Läsaren kan själv bilda sig en egen uppfattning.” 124 (Min kursiv.) Efter att ha läst
igenom samtliga av de första tre nomadskolinspektörernas årsberättelser kan jag dock påstå att
sådana tankar har påverkat nomadskolans utformning.

Den attityd som nomadskolinspektörerna intar gentemot samerna är genomgående
paternalistisk. Detta bottnar i att den samiska kulturen, om ordet kultur i detta hänseende
överhuvudtaget används, anses ha stannat på en lägre utvecklingsnivå. Den svenska kulturen
beskrivs alltid som överlägsen och hotfull gentemot samerna och deras existens. Fjällsamerna
måste segregeras från det svenska samhället för att kunna överleva. Tydligast framträder dessa
idéer hos Karnell. Samebarnen fördärvas då de kommer i kontakt med svenska barn. Bara om
samerna håller fast vid sitt urgamla levnadssätt blir det till fördel för dem men även för den
svenska nationen. I Karnells citat, ”... där och Sveriges flesta verkliga lappar bo och
obesmittade leva sitt urgamla nomadliv” 125 ter sig den svenska kulturen som en sjukdom som
kan smitta ner  samerna och skada dem. Denna bild tydliggör även att samerna anses vara för
svaga att kunna motstå påfrestningarna. För Karnell är det samernas läggning och deras
rasegenskaper som gör att svenskarna måste ta hand om dem. I detta instämmer han med
Haeckels uppfattning om att vissa raser i vissa miljöer i sin utveckling har stannat på ett barns
nivå.

Bergström lägger stor möda på att skapa helt ’samiska’ miljöer där barnen skall få en
”trygghetskänsla” 126 och där de skall kunna utveckla ”entusiasm för gemensamma mål,” 127 d.
v. s. renskötseln, vilken idkas i avlägsna fjällregioner. Den ”härskande” befolkningen är för
honom utan tvivel svenskarna. Det samiska folket kan endast överleva i kampen för tillvaron
om det håller sig undan allt främmande och fortsätter i sina traditioner. Nomadskolan skall
vara ett hjälpmedel för samernas strävan att behålla sin livsform och sin kultur. Ämnet
nomadkunskap är upplagt så att barnen skall bli, i svenskarnas ögon, goda renskötare, d. v. s.
de skall lära sig gällande lagar för att inte komma i konflikt med den framträngande
bondebefolkningen. Även om Bergström inte som Karnell begagnar sig av själva rasbegreppet
för att förklara åtgärdernas påstådda nytta kan det dock inte råda något tvivel om att alla hans
principer och idéer bottnar i dåtidens naturvetenskapliga rön. Man får inte glömma att
Bergström var zoolog. Han föddes strax efter det att Spencers socialdarwinistiska teorier blev
allmänt accepterade vid svenska lärosäten och det skulle vara ganska orimligt, om han inte
utbildades i denna anda. Somliga av hans yttranden bär en rent socialdarwinistik prägel.
”Först genom förvärvande av en dylik på den nationella grundvalen uppbyggd kunskap /.../
kunna samerna anses i sann mening bildade och rustade för kampen om sin nationella
tillvaro.” 128 Bergström avser att fjällsamerna kan klara kampen för tillvaron om de håller fast
vid sin särart. Denna åsikt motsvarar Darwins teori om arternas uppkomst respektive
utdöende. Han använder dock denna teori med hänseende till samernas kulturella
och’nationella’ existens.

                                                          
124 Henrysson. s. 2.
125 HLA. Karnell. 1918. s. 5.
126 HLA. Bergström. 1926 - 27. s. 16.
127 Bergström. ”Den samiska jordbruksfrågan.”
128 ”Från nomadskolfältet just nu.” Samefolkets Egen Tidning (1932): 3. s. 21 - 22.
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För både Karnell och Bergström råder det inget tvivel om att samerna p. g. a. sin kulturella
underlägsenhet måste tas om hand. Det enda sättet för samerna att överleva är att bevara en
distans till det svenska samhället. Även Calleberg, som inte i samma utsträckning
representerar socialdarwinismens kulturella variant, uppvisar paternalistiska attityder. Han
hoppas kunna skapa förtroende bland samerna för svenska myndigheter, för det är dessa som
skall sköta och ordna samernas angelägenheter. Calleberg anser också han att samerna
befinner sig på en lägre nivå, men nu gäller det kunskapsnivån, och han känner inte till några
rasegenskaper som skulle göra samerna mindre tillgängliga för kunskaper. Tvärtom hyser han
åsikten att samerna måste utbildas så, att de med en renskötsel, som anpassar sig efter tidernas
krav, kan överleva. Inte bara till dess att den svenska expansionen har nått kalfjället utan för
alltid. ”Lapparnas näring, renskötseln, kommer säkerligen att utövas i vårt land, även om
kulturen med allt vad därtill hörer allt mer och mer tränger sig in på samefolket.” 129

Även om Callebergs efterföljare Israel Ruong själv var same kan detta inte automatiskt anses
som liktydigt med att hela nomadskolväsendet upphörde att vara paternalistiskt. Det är först
från och med att samerna själva fick ta över sitt eget skolsystem som man kan utgå från att,
åtminstone i dessa skolor, den paternalistiska attityden gentemot samerna försvann.

Bland lärda samer verkar det inte ha rått enighet i frågan om nomadskolans syfte. Torkel
Tomasson, redaktör för Samefolkets Egen Tidning, synes inte ha sett några rasskäl bakom
nomadskolans utformning utan att det var en nödvändighet att anpassa skolan efter
nomadernas levnadsförhållanden. Gustav Park däremot angrep både kåtaskolsystemet och
Karnell. Han var ense med många renskötare från de sydligare distrikten om, att ordentliga
skolhem  inte nödvändigtvis innebar att samiska barn avvänjdes från nomadlivet. Han tog
mycket öppet avstånd från det som nomadskolinspektören hade i åtanke, nämligen att samerna
var ”predestinerat till att leva /.../ i djup okunnighet och i (ett) saliggörande naturtillstånd... .”
130 Detta naturtillstånd är således det som Henry Morgan i sin utvecklingsmodell kallar för den
barbariska nivån, vilken omfattar nomadsamhällen.

5.2 Språkfrågan
Språkfrågan löstes inte under hela perioden. Några få böcker på samiska införs i skolorna
under Bergströms tid och under Callebergs tjänstgöring tillkommer elementär undervisning i
samiska. Åtminstone Karnell och Bergström betraktade samiskan som ett element i samernas
fäderneärvda levnadssätt, ett viktigt medel för att samerna skall kunna ”bestå med heder vad
än må hända.” 131 Således skulle samiskan ha kunnat spela en roll i statens förmyndarpolitik.
Detta lät sig dock inte genomföras med hänsyn till de olika samiska dialekterna och
svårigheterna att få fram undervisningsmaterial samt dugliga lärare. Dessutom verkar det ha
funnits ett viktigt syfte med svenskundervisningen, nämligen att göra samerna lättare
’hanterbara’ för myndigheterna då samerna skulle lära sig att förstå lagtexter m. m. Samerna i
sin tur var också angelägna om att få undervisning i svenska. Park representerade den
uppfattningen att samiskan i alla fall skulle överleva som samtalsspråk, men att samerna
behövde svenskan för att kunna klara sig i det svenska samhället.

5.3 Lärarna och kåtaskolpersonalen
Innan Karnell kunde ägna sig åt lärarnas etniska bakgrund måste han först ta itu med
lärarbristen. Det viktigaste för honom var sedan att lärarna visade nit och förståelse för
nomadskolans speciella mål. Lärarnas kunskapsnivå var däremot inte alls utslagsgivande.

                                                          
129 Park. ”Än en gång när försvinna kåtaskolorna?” (Park citerar här ur Callebergs förslag till nomadskolväsendets
modernisering.)
130 Svenska Lapparnas Landsmöte Östersund den 5 - 9 februari 1918. s. 114.
131 ”Från nomadskolfältet just nu.” Samefolkets Egen Tidning (1932): 3.
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Huvudsyftet var att hålla samebarnen kvar i renskötseln. Alltför stora kunskaper skulle i
Karnells ögon endast leda till avvänjandet från renskötselns enkla och hårda livsbetingelser.
Det framgår tydligt, även om han aldrig direkt säger det, i årsberättelserna där han uttrycker
stor belåtenhet med undervisningens utveckling.

Däremot hävdar Bergström, bara ett år senare, att undervisningen är helt undermålig. Han
anordnade fortbildningskurser så att lärarna skulle vidareutbilda sig, särskilt i ämnena nomad-
och hembygdskunskap. Bortsett från lärarnas etnicitet ställde han stora krav på dem, nämligen
att de skulle återvinna samerna för nomadlivet. Lärarna skulle ingjuta kärlek till det
fäderneärvda levnadssättet och t. o. m. bevara stilrenhet i det samiska dräktskicket. ”Strävan
är, med hänsyn till barnens härstamning, att om möjligt erhålla uteslutande hushållerskor av
lapsk härstamning.” 132 Detta med incitamentet att skapa en helt samisk miljö för barnen med
så lite kontakt med icke-samer som möjligt. Om segregationstanken inte lät sig konsekvent
genomföras, när det gällde lärarna, så erbjöd sig möjligheten till detta åtminstone inom
skolkåtornas vardagsliv genom samiska hushållerskor.

Hos Calleberg slutligen får man för första gången en noggrann uppräkning av lärarnas etniska
tillhörighet och språkkunskaper. Jag kunde emellertid inte avgöra om dessa listor över lärarna
hade ett speciellt mål. Men de bevisar i alla fall att ’rastillhörighet’ fortfarande var viktig för
den tidens människor. Det som dock låter sig avläsas är att samiska kvinnor bland
hushållspersonalen innehade en lägre position än svenska kvinnor. Hierarkin var ordnad på
följande sätt. Överst stod föreståndarinnorna följd av sina biträden. Längre ner stod
husmödrarna och längst ner deras biträden. Förutom en var alla föreståndarinnor svenska.
Varför det skulle vara så säger Calleberg ingenting om. Han kräver att föreståndarinnornas lön
skulle anpassas till de svenska skolföreståndarinnornas löner. Om husmödrarnas och
biträdenas jämställdhet i lönehänseende uttalar han sig inte.

                                                          
132 HLA. Bergström. 1929 - 30. s. 34.
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6 SAMMANFATTNING
År 1913 infördes kåtaskolsystemet, vilket i överensstämmelse med 1886 års renbeteslag
delade samerna i en renskötande och en icke-renskötande grupp. Den senare gruppen skulle
assimileras i det svenska samhället. De renskötande fjällsamerna däremot skulle bevaras för
nomadlivet. Enligt den tidens föreställningar var det nomadiska samefolkets egenart hotat, om
det skulle komma i kontakt med det svenska samhällets civilisation och kultur. Nomadskolan
var för den skull arrangerad så att de samiska skolbarnen skulle bevaras i en rent samisk miljö.
Samtidigt fick de en minimal utbildning som var anpassad för nomadlivet. Hushållskåtorna,
som under nomadskolinspektör Erik Bergströms period blev allt fler, är bara det mest
framträdande inslaget i dessa strävanden. Kåtorna förebådar också resultatet av 1928 års
renbeteslag, vilken förbjöd samerna att bo i hus.

I detta arbete ställde jag mig frågan huruvida socialdarwinistiska och rasteoretiska
tankegångar uppenbarar sig i de tre första nomadskolinspektörernas årsberättelser från 1917
till 1945. För den skull har jag redovisat hur idéer rörande rasernas och kulturernas varierande
värde härleddes från Darwins vantolkade utvecklingsteori. Denna så kallade socialdarwinism
blev en allmänt accepterad lära i Sverige redan under 1880-talet. Även Haeckels teori om
miljöns inverkan på människans intellektuella utveckling var känd och accepterad i Sverige.
Karnell, Bergström och Calleberg, vilka var verksamma under den här tiden, måste ha varit
bekanta med dessa teorier. Åtminstone beträffande Bergström kan det inte råda något tvivel
om, att han var mycket förtrogen med rasteorier och (social)darwinismen eftersom han också
var zoolog.

Som ofta är fallet, när det gäller allmänt godkända uppfattningar, förklaras de antingen inte
alls eller bara antyds i årsberättelserna. Karnell hänvisar någon enstaka gång till samernas
rasegenskaper. Ändå kan man inte förbise att han har en mycket paternalistisk och
beskyddande attityd gentemot samerna, vilken bottnar i hans uppfattning om samernas rasliga
och kulturella underlägsenhet.

Hos Bergström är det ofta själva ordvalet som påminner om socialdarwinismen. Han talar
nämligen om kampen för tillvaron och att samerna endast kan överleva om de helt håller fast
vid sitt fäderneärvda levnadssätt och avstår från all modernisering och upplysning. Att
Bergström ändå förespråkar viss undervisning för fjällsamernas barn beror på, att han bl. a.
vill bibringa dem kärleken till samernas levnadssätt samt kännedom om gällande föreskrifter
rörande renskötseln. I och för sig anser han nog att det samiska språket kan hjälpa samerna i
kampen för tillvaron. Att det ändå inte gynnas inom nomadskolan och kommer till
användning beror på organisatoriska svårigheter och bristen på lärare.
Calleberg ådagalägger inte uppfattningen att samerna ej klarar av modern civilisation och
upplysning. Han representerar en i hans tid ännu inte så gängse åsikt, att även samerna måste
få tillfälle att anpassa sig efter moderna förhållanden om de vill överleva som folk. Detta
synsätt kan således inte längre betecknas som påverkat av socialdarwinismen, men trots detta
överger Calleberg inte den paternalistiska attityden. Vad hans åsikter om samernas behov av
andlig och intellektuell handledning ytterst grundar sig på har jag inte kunnat avgöra. De
verkar dock sammanfalla med tidens allmänna uppfattning om samerna.

Samernas reaktion på nomadskolan var länge tudelad. I de nordliga distrikten hyste samerna
ofta den åsikten att fasta skolor, som t. ex. missionsskolorna, skulle avvänja barnen från
nomadlivet. Samerna i de sydligare distrikten var däremot av motsatt uppfattning. Jag har här
inte behandlat alla samers åsikter utan endast koncentrerat mig på ledargestalternas. Jag antar
att den genomsnittliga samen vid denna tid inte hade kommit i kontakt med
socialdarwinismens teorier utan endast med dessas praktiska tillämpningar. Park däremot
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hänsyftar indirekt till dessa teorier. Även om denna punkt skulle kräva utförligare granskning
tror jag mig dock kunna påstå, att samerna inte medvetet delade socialdarwinistiska
uppfattningar även om de ibland accepterade nomadskolans syfte. Nomadiserande fjällsamer
såg ett hot i det svenska samhället i och med att de höll på att förlora allt mer utrymme för sin
näring. Uppfattningen att denna trend kunde motarbetas genom en god undervisning, vilket
förespråkas av Park, är vid denna tid ännu inte accepterad av alla samer.
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[Bild omfattande hel sida:
Kateketen Anders J. Sarri (1832-1913) med sina elever i ett lappläger vid stranden av

Luossajärvi. Foto: Borg Mesch.
(Sven Arthur svenssons bildarkiv. Forskningsarkivet. Umeå universitet.)]
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16. Sam Engman: FÖLLINGE LAPPSKOLA 1748 - 1818. 26 s. 1989. Pris: 30 kr.

17. ARJEPLOGS LAPPSKOLA. Bearbetade och kompletterade elevmatriklar omfattande åren
1743 - 1820 och 1863 - 1875. Utg. av Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin. 29 s. 1989. Pris:
30 kr.
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18. Sten Henrysson: PRÄSTERNA I LAPPMARKEN FÖRE 1850. Ursprung och arbetsuppgifter.
27 s. 1989. Pris: 30 kr.

19. Daniel Lindmark: EN SKOLA FÖR STADEN, REGIONEN OCH KYRKAN. Elever, lärare
och präster i Piteå skola före 1850. 133 s. 1990. Pris: 50 kr.

20. Carl-Henry Johansson & Johnny Flodin: ELEVERNA VID ARJEPLOGS LAPPSKOLA 1743 -
1820. En analys. 24 s. 1990. Pris: 30 kr.

21. Sven Lundkvist: DEN ÄLDRE SVENSKA FOLKBOKFÖRINGEN. – Harry Lenhammar:
HISTORISK OCH KYRKOHISTORISK FORSKNING I REGIONALT PERSPEKTIV. Två
föredrag vid en stiftshistorisk dag i Umeå den 26 oktober 1989. 20 s. 1990. Pris: 40 kr.

22. PRÄSTERNA OCH LIVET I LAPPMARKEN. Del 1. Sten Henrysson: Präster och skolmästare
i Jokkmokks socken 1607-1850. Biografiska uppgifter. - Del 2. Carl-Henry Johansson:
Släktskap och ingiften. Några exempel. 31 s. 1990. Pris: 40 kr.

23. Sölve Anderzén: JUCKASJERFWI SCHOLÆ MATRICKEL. Inrättadt wid Scholans
begynnelse år 1744. En rekonstruktion. 13 + XXI s. 1990. Pris: 40 kr.

24. Sölve Anderzén: ELEVERNA VID JUKKASJÄRVI LAPPSKOLA 1744-1820. En första
analys. 30 s. 1990. Pris: 40 kr.

25. Tuuli Forsgren: "...FÖRST AT INHÄMTA SPRÅKET, OCH SEDAN DERUPPÅ LÄRA SIN
CHRISTENDOM..." Om finska böcker och sameundervisning i Torne och Kemi lappmarker
före 1850. 45 s. 1990. Pris: 50 kr.

26. Carl F. Hallencreutz: PEHR HÖGSTRÖM OCH ANNA OLOFSDOTTER. Ett bidrag till 1740-
talets samiska kyrkohistoria. 15 s. 1990. Pris: 40 kr.

27. Daniel Lindmark: LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHETEN FÖRE FOLKSKOLAN. Historisk
läskunnighetsforskning i nordiskt och internationellt perspektiv. 43 s. 1990. Pris: 50 kr.

28. Stefan Nordström: GENEALOGI OCH GENETIK. Beskrivning av sex projekt-områden där
kyrkböcker använts i genetisk forskning. 69 s. 1991. Pris: 50 kr.

29. ÅSELE LAPPSKOLA 1732-1820. Bearbetad och kompletterad elevmatrikel. Utg. av Carl-
Henry Johansson & Johnny Flodin. 33 s. 1991. Pris: 40 kr.

30. Anita Alm & Sten Henrysson: GÄLLIVARE LAPPSKOLA 1756-1850. En elevmatrikel jämte
analys. 36 s. 1991. Pris: 40 kr.

31. Bengt Hjalmar Andersson: ETT BIDRAG TILL HISTORIEN OM BYN SATTER/JÄRÄMÄ I
LULE LAPPMARK. 39 s. 1992. Pris: 50 kr.

32. Nils Eriksson: SAMESKOLOR INOM ÅSELE LAPPMARK. Utg. av Sten Henrysson. 373 s.
1992. Pris: 75 kr.

33. Margareta Attius Sohlman: BOKSTAVENS MAKT ÖVER SLAVISKA SJÄLAR. Uppsatser
och artiklar i ämnen rörande projektet "Alphabeta varia. Tidiga ABC-böcker i skilda
kyrkotraditioner". 104 s. 1992. Pris: 60 kr.

34. Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG TILL 1956. 82 s. 1992. Pris: 60
kr.
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35. Sten Henrysson & Johnny Flodin: SAMERNAS SKOLGÅNG: 1957 ÅRS
NOMADSKOLEUTREDNING. 29 s. 1992. Pris: 50 kr.

36. Sten Henrysson: DARWIN, RAS OCH NOMADSKOLA. Motiv till kåtaskol-reformen 1913.
22 s. 1993. Pris: 50 kr.

37. Egil Johansson: KAN SJÄLVA ORDEN. Artiklar i folkundervisningens historia. IV. 67 s.
1993. Pris: 60 kr.

38. Sölve Anderzén:”...ATT LÄRA THEM SOM BEHÖFWA...” Undervisning, byabön och dop i
Kemi och Torne lappmarker. Två bidrag till 1700-talets kyrkohistoria på Nordkalotten. 31 s.
1995. Pris: 50 kr.

39. Gennadij Kovalenko: SVERIGE OCH RYSSLAND UNDER 1600-TALET. Några episoder ur
det politiska och kulturella livet. (Rysk text med korta resuméer på svenska). 41 s. 1995. Pris:
50 kr.

40. Sven Hansson: BYABÖN OCH BÖNBYAR I GAMLA UME SOCKEN. (Umeå, Sävar,
Vännäs och Vindelns socknar). 106 s. 1996. Pris: 60 kr.

41. Sölve Anderzén: TEACHING AND CHURCH TRADITION IN THE KEMI AND TORNE
LAPLANDS, NORTHERN SCANDINAVIA, IN THE 1700s. 33 s. 1996. Pris: 50 kr.
[Översättning till engelska av Scriptum 39.]

42. Ingegerd Stenström: Förteckning över FAMILJEN LINDERS ARKIV. 53 s. 1996. Pris: 60 kr.

43. Mari Ericsson: ”ETT ÄDELT KALL BLEV DIG GIVET.” Småskollärarinnorna i Jukkasjärvi
skoldistrikt 1912-1930. 48 s. 1998. Pris: 50 kr.

44. ISKYRKAN I JUKKASJÄRVI. Sakral symbol och pastoral funktion. Forskningsseminariet
Turisten i Iskyrkan 21-23 februari 1997. Red. Av Sölve Anderzén. 81 s. 1998. Pris: 100 kr.

45. Karin Snellman: Förteckning över HELMER GRUNDSTRÖMS ARKIV. 40 s. 1998. Pris: 60
kr.

46. Simone Pusch: NOMADSKOLINSPEKTÖRERNA OCH SOCIALDARWINISMEN 1917-
1945. 42 s. 1998. Pris: 50 kr.


