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ÖTCG-TTJLSS  XTélcJ-G-XT 

Forskningsarkivet i Umeå syftar till en nära samverkan mel-
lan arkiven och forskningen vid universitetet. Fördenskull 
utger Forskningsarkivet källskrifter i skriftserien 
URKUNDEN. Där publiceras valda akter och dokument ur våra 
arkiv, som blivit aktuella i pågående forskning och utbild-
ning vid universitetet. 

På motsvarande sätt presenteras vetenskapliga framställning-
ar och bearbetningar av det historiska källmaterialet i 
rapportserien SCRIPTUM. Syftet med denna serie kan anges i 
följande huvudpunkter. Publikationsserien SCRIPTUM skall 

1. utge forskningsmässiga kommentarer till utgåvor av käll-
skrifter i Forskningsarkivets källserie URKUNDEN, 

2. publicera andra forskningsrapporter med anknytning till 
Forskningsarkivets verksamhet, som befinns vara angelägna 
för den vetenskapliga metodutvecklingen och debatten, 

3. publicera framställningar av t ex lokalhistorisk karaktär 
av mer allmänt intresse för Forskningsarkivets verksamhet 
och för en bredare allmänhet. 

Härmed önskar Forskningsarkivet inbjuda alla intresserade 
till läsning och till att genom egna bidrag deltaga i utgiv-
ningen av skriftserien SCRIPTUM för ett ökat meningsutbyte 
inom och mellan olika discipliner vid vårt och andra läro-
säten. 

För Forskningsarkivet i Umeå 

Egil Johansson 
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2 
SAMMANFATTNING 

Syftet  med rapporten är att undersöka, vilka motiv som ligger bakom det 
så kallade kåtaskolsystemet av år 1913. Av särskilt intresse är vilken roll 
darwinismen, rasteorierna och den fysiska  antropologien spelade. 

Kåtaskolsystemet avsåg att skapa ett särskilt skolsystem för  de 
nomadiserande renskötarnas barn, i syfte  att hålla dem kvar i renskötseln 
och nomadlivet. Årskurserna 1 till 3 skulle undervisas under 
sommarhalvåret i tält- eller torvkåtor. Årskurserna 4 till 6 skulle 
undervisas vintertid i hus, men inkvarteras hos samer eller i 
hushållskåtor av trä. 

Kåtaskolsystemet motiverades enligt utredningsmännen under 
biskop Bergqvist av fyra  skäl. 
1. De hittillsvarande lappfolkskolorna  med helårsläsning och 

internat bidra till att avvänja barnen från  nomadlivet och 
renskötseln. 

2. Lappfolkskolorna  har inte förstått  dra till sig något större antal 
av de nomadiserande renskötarnas barn. 

3. Kateketskolorna användes för  lite och har för  dåliga lärare. 
4. Ett stort antal barn har med dåvarande organisation inte fått 

någon utbildning. 
Dessutom nämndes det nationalekonomiska  motivet, det vill säga att 
fjällvärlden  endast kan utnyttjas genom renskötseln. 

En genomgång av utredningen och dess efterföljande  behandling 
visar att direkta hänvisningar till darwinism, rasteorier eller fysisk 
antropologi är sällsynta. Dessa kan dock såsom aktuella i tidens 
föreställningsvärld  ha påverkat utvecklingen. Min bedömning är att det 
finns  en sådan indirekt påverkan. Läsaren kan genom citaten i texten 
bilda sig en egen uppfattning. 



INLEDNING 
Reformen  av år 1913, kallad kåtaskolreformen,  innebar att de 
renskötände och nomadiserande samernas barn normalt skulle undervisas 
i särskilda skolor anpassade till nomadlivet och renskötselns årsrytm. 

Årskurserna 1-3 skulle undervisas under sommarhalvåret i 
tältkåtor, som flyttades  allt efter  läget av renskötarfamiljernås  visten. 
Denna skola kallades vandrande nomadskola. 

Årskurserna 4-6 skulle undervisas vintertid inomhus i fasta  skolor 
belägna i skogslandet där renhjordarna befann  sig. Inkvarteringen skulle 
ske hos samer eller i så kallade hushållskåtor av trä. Denna skola kallades 
för  fast  nomadskola. 

Här skall i korthet reformens  bakgrund och innehåll skildras. 
Motiven till reformen  skall behandlas och särskilt undersökas vilken roll 
darwinismen och rasteorierna har spelat för  kåtaskolreformen  vid sidan 
om mer näraliggande motiv. 



DARWINISMEN, RASTEORIERNA OCH DEN FYSISKA, ANTROPOLOGIEN 
Kåtaskolreformen  var ett barn av sin tid. En fråga  är vilken roll vid 
sidan om mer påtagliga erfarenheter  tidens vetenskapligt grundade 
teorier spelade. Det gäller då särskilt darwinismen och rasteorierna, båda 
kopplade till den då populära fysiska  antropologien. Hur påverkade de 
synen på samerna och frågan  om deras skolgång? 

Charles Darwins skrift  On the Origin of  the Species (Arternas 
uppkomst)  publicerades 1859 och fick  ett kraftigt  genomslag. Detta 
sammanhängde med att Darwins lära om arternas uppkomst och 
förvandling  genom naturligt urval passade ihop med andra tendenser i 
tiden såsom vetenskapens och industrialismens snabba utveckling. 

Därtill kommer att det redan fanns  teorier om arternas utveckling 
liknande Darwins. De var dock upphängda på mer eller mindre religiöst 
färgade  uppfattningar  av teologisk eller vitalis ti sk natur, där utvecklingen 
styrdes av vissa på förhand  bestämda mål. Darwins bidrag var att ge 
kampen för  tillvaron och slumpen en avgörande roll. 

Vetenskapsmän, samhällsreformatorer  och politiker drog stora 
växlar på den från  början biologiska teorien som i Arternas  uppkomst 
tillämpades på djur och växter. Darwin bestyrkte dock senare i verket 
Descent of  Man  (Människans  ursprung)  från  år 1871 att utvecklingsläran 
gällde även människan. 

Här koncentreras framställningen  på darwinismens och rasteorins 
inflytande  på den svenska politiken rörande nomadskolans utveckling 
under början av 1900-talet. Därvid utnyttjas skrifter  om darwinism och 
rasteorier av bland andra Gunnar Eriksson (1975), Gunnar Broberg 
(1981-1982, 1988, 1991), Brit Uppman (1978), Lars Beckman (1981) 
och Ulf  Danielsson (1963-1964, 1965-1966). 

Darwins version av utvecklingsläran gällde främst  djur- och 
växtarternas uppkomst. Men flera  forskare  och filosofer  tillämpade den 
även på uppkomsten av olika människoraser och kulturer. Dessa varianter 
kallades för  socialdarwinism. Den rasliga formen  av socialdarwinismen 
innebär att människoraserna utvecklats olika på grund av skilda yttre 
betingelser. De är därför  olika väl anpassade till skilda livsbetingelser. 
Många forskare  ansåg att den kaukasiska  rasen speciellt den nordiska var 
bäst anpassad till livet i det västerländska industrialiserade samhället, som 
den själv skapat. 

Ännu längre bort från  Darwins ursprungliga lära ligger den 
kulturella varianten av socialdarwinismen, som innebär att en viss kultur 
utvecklats under betingelser, som gör dess bärare särskilt lämpade och 
livskraftiga  för  en tillvaro i denna kultur. Ofta  är den rasliga och den 
kulturella socialdarwinismen hopvävda med varandra eller också talar 
författaren  inte om vilken variant han avser. 

Socialdarwinismen innebär i sig inte ett ställningstagande till att en 
viss ras eller en kultur är överlägsen en annan. Sålunda kan en viss ras 
eller kultur vara bäst anpassad till särskilda geografiska,  klimatologiska 



och historiska betingelser, medan en annan ras eller kultur passar bäst för 
andra betingelser. Den teori som innebär att en viss ras eller kultur alltid 
är överlägsen kan kallas vulgärdarwinism.  Många forskare,  politiker och 
filosofer  ansåg att de europeiska raserna och kulturerna var överlägsna, 
inte bara när det gällde att utveckla det på vetenskap grundade 
industrisamhället utan även i andra kulturer. Detta gav en legitimation 
för  européernas kolonialism och undertryckande av andra folk.  Dessa 
tankegångar hämtade också styrka från  vetenskapens, industrins och 
kolonisationens expansion genom européerna och deras ättlingar under 
1800-talet och början av 1900-talet. 

Som har påpekats av Eriksson i hans utlåtande i Skattefjällsmålet 
(1975, s 14) har man dragit olika slutsatser av ett socialdarwinistiskt 
synsätt. Man kan å ena sidan hävda att samerna är den enda folkgrupp 
som är anpassad till och lämpad för  en nomadiserande tillvaro i 
fjällvärlden  och därför  bör leva kvar där och utnyttja den. Å andra sidan 
kan man hävda att samerna som folkgrupp  kommer att dö ut inför  trycket 
från  storsamhället och därför  är bäst betjänt av att assimileras. I debatten 
har även förekommit  vulgärdarwinistiska tankegångar utgående från  att 
samerna är en underlägsen ras och folkgrupp,  som under alla 
förhållanden  kommer att dö ut. Frågan blir då om man skall påskynda 
denna process eller utifrån  rättsprinciper förlänga  den så mycket som 
möjligt. 

Socialdarwinismen spred sig även till Sverige och accep-terades av 
ledande vetenskapsmän. Den kan också enligt Gunnar Eriksson ha 
påverkat diskussionen om samepolitiken t ex vid tillkomsten av 1886 års 
renbeteslag. 

Vid 1886 års riksdag behandlades och antogs förslag  i en 
proposition rörande samernas på sedvanerätt grundade rättighet att 
utnyttja skogslandet nedanför  odlingsgränsen som betesmarker vintertid. 
Beslutet föregicks  enligt tidens regler av behandling i Högsta Domstolen 
år 1884 av propositionen. Fyra av sju justietieråd avstyrkte förslaget 
bland annat med hänvisning till de bofasta  jordbrukarnas rätt. I detta 
sammanhang förekom  från  justitierådet Olivecronas sida ett yttrande, 
som tyder på påverkan från  socialdarwinistiska tankegångar. (Utdrag ur 
protokollet över lagärenden, hållet uti Kungl. Maj:ts Högsta Domstol 
Fredagen den 21 November 1884 (1886).) 

Enligt Tomas Cramérs plädering inför  Högsta Domstolen 1980 var 
Olivecrona inte rasist utan präglades av kulturförakt  mot samerna. Detta 
är närmast den kulturella varianten av socialdarwinismen. 

Här följer  några citat ur Olivecronas yttrande: 
"Men allt efter  som landets uppodling under århundraden 

fortgått  och sträckt sig äfven  till en icke obetydlig del af  de 
nordligast belägna landskapen, hafva  ock Lapparne med 
naturnödvändighet blifvit  tillbakaträngda och nu till sist hänvisade 



till de för  åkerbruk otillgängliga fjelltrakterna  i det nordliga 
Sverige" (s 6). 

"Ett för  allt framåtskridande  till högre civilisation gällande 
oföränderligt  villkor hos hvarje folk  är, att detsamma eger fasta 
bostäder. De folkstammar,  hvilka icke vilja lemna nomadlifvet, 
måste med nödvändighet stanna på en lägre kulturgrad, gifva  vika 
för  de mera civiliserade, bofasta  stammarne och slutligen, efter  ett 
tynande lif,  utdö. Mensklighetens historia visar, att så har 
förhållandet  varit i alla trakter af  jorden, och de nomadiserande 
Lapparna måste vara underkastade samma lag och gå under, derest 
de icke efter  hand vilja egna sig åt jordbruk eller sysselsättningar, 
som endast äro förenliga  med stadigt hemvist. Staten, hvars 
intresse det måste vara att befrämja  en högre civilisation, kan icke 
annat än med rätta gynna åkerbruket" (s 7-8). 

"Det är derföre,  enligt min uppfattning,  i det hela stridande 
emot statens pligt att främja  civilisationens och den högre 
kulturens berättigade intressen att nu söka legalisera Lapparnes 
fortsatta  ströftåg  utom gränserna för  lappmarkerna och de 
jemtländska skattefjellen,  att uttryckligen berättiga dem till 
intrång på den utanför  lappmarkerna och skattefjellen  befintliga 
bofasta  befolkningens  jordegendomar och derigenom för  all 
framtid  genom lagstadganden lägga hinder i vägen för  en 
fortskridande  odling i trakter, der en högre kultur visat sig vara 
både möjlig och gagnande" (s 9). 

"Det är den gamla striden mellan den lägre och högre 
civilisation, mellan en kultur, som kämpar sista kampen för  sin 
tillvaro, och den kultur, som utsträckande sina välsignelser åt alla 
håll ensam har framtiden  i sin famn.  Förslaget har, enligt mitt 
förmenande,  ingalunda lyckats gifva  den tillfredsställande  lösning 
åt det ifrågavarande  problemet, hvilken varit önskvärd, i det att 
förslaget  underskattat den högre civilisationens oafvisliga  kraft 
och statens skyldighet att värna och vidga denna civilisations 
berättigade intressen. Någon annan fullt  riktig lösning af  den 
nämnda konflikten  finnes  säkerligen icke, än att gifva  åt 
nomalifvet  sitt bestämda område, utanför  hvilket det icke må 
tillåtas uppträda, samt derigenom söka freda  och bevara hela det 
öfriga  landet åt den högre kulturens framåtgående 
utvecklingssträfvanden"  (s 10). 
Som ovan nämnts antogs propositionens förslag  av riksdagen trots 

yttrandena från  Högsta Domstolens majoritet. 
I vilken grad och på vilka vägar darwinismen påverkat debatten 

om samernas skolsystem, är som framgår  nedan svårt att fastställa. 
Spekulationer och teorier om människoraser med skilda 

egenskaper är av gammalt datum. Men det var först  på 1800-talet som 
rasbegreppet fick  större betydelse och på allvar behandlades av veten-



skapsmännen. Bland den hade fysiska  antropologien stort inflytande.  Den 
sökte med hjälp av mätningar av människokroppens olika egenskaper 
studera olika raser. Intresset för  rasteorier sammanhängde bland annat 
med kolonialismen och den ökande internationella rörligheten. 

Den moderna genetiken hör dock i stort till vårt sekel. Mendel 
publicerade visserligen sina experiment och ärftlighetslagar  redan år 
1866, men de föll  i glömska och återupptäcktes år 1900. Under början av 
vårt sekel kom också begreppen gener och kromosomer i bruk samt 
lanserades begreppet genetik. Följaktligen hade varken Darwin eller 
1800-talets fysiska  antropologer kännedom om genetikens grunder eller 
hänvisade till dem. 

I Sverige fick  forskning  och spekulationer om raser uppsving i 
samband med den fysiska  antropologiens frammarsch  under 1800-talet 
med bland annat Anders och Gustaf  Retzius samt Sven Nilsson som 
ledande. De sysslade med mätningar av olika fysiska  karaktäristika såsom 
kroppslängd, hår och ögonfärg  eller skallindex (skallens längd i 
förhållande  till bredd). Även forskaren  om samerna Gustaf  von Diiben 
sysslade med sådan forskning.  Synnerligen aktiv var Herman Lundborg, 
som blev chef  för  det år 1922 startade Rasbiologiska institutet i Uppsala. 
Samerna var utsatta för  sådan forskning  i vilken även ingick spekulatiner 
om psykiska egenskaper. Rasteoriers och fysisk  antropologis tillämpning 
på samerna har behandlats av Broberg (1982) och Beckman (1981). 

De flesta  och förmodligen  även Darwin omfattade  någon form  av 
blandningsteori för  ärftlighet  där avkommans arvsanlag var ett 
genomsnittligt resultat av blandning av anlag. Denna brist rubbar dock 
inte det väsentliga i Darwins teori. Det finns  säkert andra idéer och 
föreställningar  som påverkat politiker och administratörer. Ofta  ser man 
spår av en patriarkalisk inställning, som leder till att man från  ett 
uppifrånperspektiv  vill ta sig an samerna och hjälpa dem till rätta. 

En annan tendens är en naturromantik i Rousseaus anda. Den ser 
samernas liv som naturligt, sunt och ursprungligt i motsats till den 
moderna civilisationen med dess avarter. 

Dessa och andra idéer illustreras av artiklar om samerna i Svenska 
Turistföreningens  årsskrifter.  Om detta kan man läsa i Lars Thomassons 
uppsats (Thule, Nr 5, 1985, s 50-58). 

SKILDRINGAR AV SAMERNAS EGENSKAPER 
Många författare  från  Tacitus och framåt  har skildrat samernas 

personliga egenskaper. Detta ämne har mer fullständigt  behandlats av 
Johan Rosberg i boken Lapplynne (1923) och av Brit Uppman i hennes 
avhandling (1978, s 30 ff  och bilaga 2). 

Innehållsförteckningen  i Johan Evert Rosbergs Lapplynne ger en 
god bild av vilka egenskaper hos samerna som ofta  behandlas. 
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"INNEHÅLL 
Första intrycket 
Fridsamhet 
Klenmod 
Fysiskt mod 
Stormodighet, list, hämndlystnad 
Misstänksamhet 
Knipslughet 
Ohöviskhet 
Pretentioner 
Hårdhet 
Snikenhet 
Maklighet 
Slöhet 
Brist på exakthet 
Materialism 
Jämlikhet 
Benägenhet för  dryckenskap 

Benägenhet för  frosseri 
Sedlighet 
Ärlighet 
Otacksamhet, dryghet 
Snygghet 
Nervositet, hysteri 
Klarseende 
Påverkan av naturen 
Medlidsamhet 
Finkänslighet 
Tillgivenhet, laglydnad, lojalitet 
Förhållande till bofasta 
Religiositet 
Barnslighet 
Lekfullhet 
Naturandakt 
Vidskepelse" 

Rosbergs bok är en exempelsamling med föga  av analys och försök 
att sammanfatta  vad som säjs om olika egenskaper. Detta kan bero på att 
bilden är så splittrad och oenigheten stor. Ofta  finner  man motstridande 
uppfattningar.  Undantaget var möjligen begåvningen där nästan alla var 
överens om att samerna i genomsnitt inte var sämre begåvade än övrig 
befolkning.  Diskussionen förvirras  av att ytterst få  författare  skiljer på 
vad som kan vara ärftligt  betingade rasegenskaper och vad som är 
resultat av samernas historia och speciella levnadssätt. 

I en uppsats av Henrysson och Alm (1993) ges några exempel ur 
litteraturen på skildringar av samernas egenskaper. 

KÅTASKOLANS TILLKOMST 
Kåtaskolreformen  av 1913 och dess bakgrund har beskrivits av 

flera  till exempel Brit Uppman (1978), 1957 års nomadskoleutredning 
(SOU 1960:41) och Sten Henrysson & Johnny Flodin (1992). Här följer 
en redogörelse i korthet. 

Vid sekelskiftet  1900 var samernas skolgång mycket bristfällig  och 
dessutom splittrad på flera  skoltyper. Samebarnen gick i vanliga 
folkskolor,  lappfolkskolor,  kateketskolor, vinterkurser eller privata så 
kallade missionsskolor. Många samebarn gick inte alls eller mycket 
sporadiskt i skola. Detta gäller särskilt de nomadiserande renskötarnas 
barn. Det kom kritik mot detta även från  samiskt håll till exempel genom 
Elsa Laula (1904). Denna kritik tog sig uttryck i en motion i riksdagens 



andra kammare (1908, nr 163). Motionen kräver stöd åt samerna. Där 
finns  inga hänvisningar till vare sig darwinism eller rasteorier. 
Motionärerna skildrar samernas trängda läge och föreslår  utredning 
rörande deras möjligheter att finna  försörjning  även utanför  rennäringen, 
till exempel i jordbruket. Bättre skolning i lämpligare former  föreslås. 
Samerna har goda förutsättningar  för  att tillgodogöra sig skolkunskaper, 
vilket framgår  av följande  passus ur motionen: 

"Lappen är ingalunda oemottaglig för  kunskaper, utan 
erbjuder med sitt vakna, öppna sinne och sin intelligens ett 
tacksamt fält  för  bildningen, om den meddelas på rätt sätt. En 
dylik anordning med vandringslärare eller s.k. lappkateketer är 
redan med framgång  införd  på flera  ställen i Luleå stift,  af  dess 
energiske biskop, hvilken själf  är kännare af  lapparne som få; 
man torde blott behöfva  utvidga lappseminariet och därigenom 
blifva  i tillfälle  att öka lappkateketernas antal i behörig grad för 
att fullt  tillgodose undervisingens behof'  (s 7). 
Domkapitlet i Luleå fick  i uppdrag att utreda skolfrågan  och 

biskop Bergqvist tog sig an uppgiften.  Han tillkallade som sakkunniga 
folkskoleinspektörerna  i norra respektive södra lappmarkerna, kyrko-
herde Vitalis Karnell och Karl Lorenz Österberg. 

Bergqvist visade, även med hjälp av siffror,  att speciellt de 
nomadiserande samernas barn, fick  en mycket bristfällig  skolgång. 
Mycket få  av dem gick i de så kallade lappfolkskolorna.  Dessa skolor 
jämte de likartade missionsskolorna kritiserades dessutom för  att avvänja 
och locka bort barnen från  nomadlivet genom att ge dem ett behagligt liv 
i vanliga bostäder med sängar och andra bekvämligheter. 

Enligt Bergqvist passade de vanliga folkskolorna  bra för  de bofasta 
samerna, men för  nomadernas barn behövdes segregerade skolor. Dessa 
skulle fylla  två huvudsyften.  Dels skulle de leda till att alla barn till 
nomadiserande samer fick  ordentlig skolgång. Dels skulle skolgången 
ordnas så att barnen behöll kontakten med sina föräldrars  nomadliv och 
renskötsel. Detta skulle leda till att barnen efter  skolgångens slut ville och 
kunde fortsätta  sitt nomadliv. Dessa syften  kunde tillgodoses om man 
utnyttjade de goda erfarenheterna  av de vandrande kateketskolorna och 
vinterkurserna, som enligt Bergqvist var bättre anpassade till 
nomadismen och renskötselns årsrytm. Kateketskolorna var rörliga och 
läraren flyttade  mellan olika skolor eller visten under året. 
Vinterkurserna var förlagda  till byar i skogslandet och pågick under den 
tid på vintern då samerna vistades där med sina renhjordar. 

Bergqvists syn på undervisningens syfte  och innehåll framgår 
redan av följande  citat ur hans herdabrev som nyutnämnd biskop (1904): 

"Hvad nomadlappar angår, har erfarenheten  gifvit  vid 
handen, att det icke länder dem till fromma,  om man söker 



bibringa dem någon högre civilisation. De böra få  lära allt hvad 
de för  sitt nomadiserande lif  och sin renskötsel kunna hafva  behof 
af  att veta samt blifva  undervisade i kristendomens 
grundsanningar. Men att drifva  upp deras bokliga undervisning 
till det mått som i de fasta  folkskolorna  meddelas, vore att 
påskynda stammens utdöende såsom nomader och nyttiga 
samhällsmedlemmar" (s 18). 
Dessa Bergqvistska tankegångar är exempel på socialdarwinistiskt 

tänkande speciellt den kulturella varianten. 
Utredningen föreslog  följande  skolformer,  som skulle gälla 

samernas barn med vissa justeringar fram  till 1940-talet. De bofasta 
samernas barn hänvisades i huvudsak till det allmänna skolväsendet. 

Nomadbarnen skulle under årskurserna 1-3 gå i vandrande 
nomadskolor som skulle förläggas  i flyttbara  tältkåtor eller i torvkåtor i 
anslutning till föräldrarnas  förflyttningar  med renhjordarna. 
Undervisningen skulle pågå i 28 veckor under sommarhalvåret. 
Huvudämnena var kristendom och läsning, men även räkning, skrivning 
och sång var viktiga. Vanligen var undervisningsspråket svenska. 

Årskurserna 4-6 skulle undervisas i fasta  nomadskolor förlagda  till 
byar i skogslandet, där samerna vistades med sina renar under vintrarna. 
Undervisningen skulle pågå 3 till 4 1/2 månader under vinterhalvåret. 
Dessa skolor skulle möjliggöra nära kontakt med renskötseln och 
föräldrarna.  Inkvartering skulle ske hos samer eller i så kallade 
hushållskåtor av trä. Även dessa skolor skulle ge nomadbarnen en för 
dem anpassad undervisning och inkvartering som höll dem kvar i 
renskötseln och nomadlivet. I dessa skolor skulle undervisas i kristendom, 
läsning, räkning, skrivning och sång samt geografi,  svensk historia och 
naturlära med inriktning på renskötseln. Dessutom skulle, där sig göra 
låter, undervisas i lappslöjd. 

Detta system med kåtaskolor genomfördes  i stort i Norrbotten, 
men i Västerbotten och Jämtlands län skedde både undervisning och 
inkvartering ofta  i hus. Kåtaskolorna och hushållskåtorna kritiserades 
snart även av många samer som ineffektiva  och ohälsosamma. Detta 
system avskaffades  under 1940-talet, men det är en annan historia. 

KÅTASKOLREFORMENS MOTIVERINGAR 
Här skall de faktorer  och motiv som givit upphov till kåtaskol-

reformen  av år 1913 presenteras. I den färdiga  utredningen med för-
slaget om vandrande och fasta  nomadskolor finns  ett avsnitt om Motiv 
(Bergqvist, 1909, s 17 ff).  Där anges fyra  huvudpunkter, nämligen: 



" 1. Lappfolkskolorna  med sin helårsläsning och sin femåriga 
kurs bidraga till att afvänja  lapparnas barn från  nomadlifvet 
och renskötseln." 

"2. Lappfolkskolorna,  sådana de hittills varit organiserade ha 
icke förmått  draga till sig något större antal lärjungar 
från  den nomadiserande befolkningen." 

"3. Kateketskolor användas i för  liten utsträckning och kateketerna sakna ofta  kompetens att undervisa." 
"4. Ett stort antal lapska barn hafva  med den nuvarande 

organisationen af  lappskoleväsendet blifvit  utan under-
visning". 

Dessutom nämns under punkt 1 det nationalekonomiska motivet, 
det vill säga vikten av att genom renskötseln utnyttja fjällen. 

Något uttalat åberopande av vetenskapliga motiv hämtade från  till 
exempel darwinism eller rasteorier sker inte. Det finns  dock några 
tankegångar som kan tyda på ett mer indirekt inflytande.  Under den 
första  av de fyra  motiven sägs sålunda: 

"Renskötseln fordrar  därför  att lappen förer  ett noma-
diserande lif.  Detta fria  lif  är ock hans rätta element, hans lust och 
fröjd,  då han icke genom långvarig vistelse bland bofaste,  särskildt 
i ungdomsåren, blifvit  förvekligad  och obekväm för  nomadens 
mödosamma vandringar i fjällens  ödemarker under köld och 
snöstormar" (s 18). 
Kanske har utredningsmännen i andra sammanhnag givit mer 

direkta hänvisningar till darwinism, rasteorier eller dylikt. Vi har bland 
annat studerat Bergqvists uttalanden i herdabrevet, där han (1904, s 18) 
gör en hänvisning (citeras på sidan 12) till faran  med att utsätta samerna 
för  inflytande  från  storsamhällets kultur, vid prästmötet i Luleå stift 
(1908) och i uppsatsen Lapparnas etnografi,  språk  och historia (1908) i 
den senare säger han följande: 

"Lapparna äro ett gladlynt och godmodigt folk.  Mot 
främlingar  äro de visserligen misstänksamma, men då man väl 
blifvit  bekant med dem, får  man deras fulla  förtroende  och 
tillgifvenhet,  så vidt man visar sig förtjänt  däraf.  I allmänhet äro 
de mycket sparsamma och se gärna på sitt eget bästa. Ärliga äro 
de dock nästan utan undantag" (s 80). 
Bergqvist diskuterar också samernas ursprung, vilket framgår av följande  uttalande: 



"Hela hypotesen om lapparnas mongoliska och asiatiska 
ursprung förefaller  nämligen mycket osäker. Några verkliga bevis 
för  dess sanning ha icke presterats, vare sig historiska, språkliga 
eller etnografiska"  (s 81). 
Som synes är Bergqvists kommentarer om samerna vid tiden för 

hans utredningsarbete tämligen allmänt hållna utan hänvisning till tidens 
vetenskapliga läge. Han diskuterar inte heller vad som kan vara ärftliga 
rasegenskaper och vad som beror av samernas traditioner och speciella 
levnadsbetingelser. Biskop Bergqvist tycks inte ha ändrat sin syn på 
samerna under sin fortsatta  bana som biskop. I sin memoarbok Bland 
svenskar,  finnar  och samer (1939) ger Bergqvist en i stort sett positiv 
bild av samerna. I skildringen från  sin tid som kyrkoherde i Gällivare 
säger han bland annat: 

"...lapparna äro älskliga människor, naturbarn med stor naivitet, 
men vakna och intelligenta." 

"Mot främlingar  äro de i början reserverade, men blir man 
väl bekant med dem, äro de mycket tillgivna och förtroliga.  Deras 
sinnelag är mjukare än finnarnas  och man får  sällan höra, att en 
lapp begår våld mot någon" (s 94). 

"Genom rasblandning ha därjämte uppkommit biandtyper, 
vilkas huvudsakliga ursprung ej är så lätt att bestämma. Till 
lynnesart och karaktärsdrag kan en viss skillnad konstateras såväl 
mellan finnar  och lappar å ena sidan som ock mellan dessa och 
svenskarna" (s 299). 
Bergqvist sammanfattar  sina erfarenheter  från  biskopstiden på 

följande  sätt: 
"Lapparna äro mera öppna, tillgängliga och trohjärtade. 

Deras väsen är blitt och soligt, och de äro aldrig långsinta. Om 
både finnar  och lappar gäller, att de äro goda medborgare och 
varmt fosterlandsälskande.  De äro ock redbara och hederliga. 
Undantag finnas,  men de äro relativt få"  (s 299-300). 
Mer kritisk till samernas möjligheter i det svenska samhället var 

medarbetaren i utredningen kyrkoherde Vitalis Karnell. Han ansåg att det 
var nödvändigt för  samernas överlevnad att de ägnade sig åt nomadlivet 
och renskötseln. De borde därför  inte vänjas vid det förvekligande  livet i 
timrade hus. En segregerad och nomadinriktad skola var en viktig 
förutsättning  för  detta. 

Både Bergqvist och Karnell varnade för  att låta samerna ta del av 
civilisation  och befarade  att de skulle ta skada och kanske duka under som 



folkgrupp.  Detta sker dock, så vitt vi kunna finna,  utan direkt hänvisning 
till darwinistiska eller rasteoretiska vetenskaper. Texten återspeglar dock 
tankegångar från  dessa vetenskaper. Bergqvist och Karnell ansåg att de 
nomadiserande samerna representerade en annan kultur. I vilken mån 
deras uttalanden återspeglar praktiska erfarenheter  eller darwinistiska 
tankegångar är svårt att avgöra. Karnell har formulerat  det på följande 
sätt i tidskriften  Dagny (1906): 

"Jag har någon liten kännedom om Västerbottenslapparna i 
allmänhet, och jag tvekar icke i deras eget intresse säga min 
mening rent ut. När en lapp eller lappska börja spatsera i 
Stockholm i mer eller mindre vanställd lappdräkt, när lapparna 
börja bilda föreningar  och hafva  sin egen tidning, när de börja 
tillegna sig folkhögskolebildning,  då är det totalt slut med dem 
som lappar och då blifva  de de eländigaste människor man gärna 
kan tänka sig. Västerbottenslapparna hafva  tagit sig för  med allt 
detta och t.o.m. börjat bygga sig hus och bli bofasta.  Därför  stå de 
ock inför  sin undergång, hvarom hvem som hälst kan öfvertyga 
sig. 

Däremot, om lappen blir på sina fjäll  och lefver  det lif  han 
af  ålder lefvat,  hållande noggrann vård om sin hjord, brottande 
med faror  och svårigheter, om han förblir  troget i den förening 
han genom dopet tillhör, om han lär sig hufvudsumman  i 
kristendomsstyckena samt väl läsa, och skrifva  och räkna, då är 
han en man för  sig, en nyttig medborgare, en vacker syn för  både 
Gud och människor. Sådana lappar hafva  vi här i Norrbotten 
enkannerligen i Karesuando och Juckasjärvi." (s 47). 
"...Gynna gärna lapparna på allt sätt i deras näring, gör dem till 
sedliga, nyktra och nödtorftigt  bildade människor, men låt dem 
icke läppja på civilisationen i öfrigt,  det blir i alla fall  bara ett 
läppjande, men det har aldrig varit och skall aldrig bli till 
välsignelse. Lapp skall vara lapp" (s 48). 
Detta yttrande visar en mera klar påverkan av socialdarwinistiskt tänkande. 
Om denna kultur var likvärdig med eller underlägsen den svenska, 

diskuterades ej av Bergqvist och Karnell. Det väsentliga var att den var 
annorlunda och ställde andra krav på människorna. Krav som samerna 
var bäst skickade att tillgodose. Om detta berodde på rasegenskaper eller 
på egenskaper utbildade genom påverkan från  de traditioner och den 
träning som renskötseln och nomadlivet gav, är oklart. 

Det verkar närmast vara frågan  om den kulturella varianten av 
socialdarwinism utan det inslag av vulgärdarwinism som finns  hos 
justitierådet Olivecrona i Högsta Domstolens yttrande år 1884. 



Den tredje medarbetaren i utredningen, K.L. Österberg, var enligt sina hågkomster (Österberg, 1922, s 48-49) kritisk mot segregationen och anhängare av fasta  skolor. Detta framförde  han dock inte i utredningens skriftliga  dokumentation. 
Det är svårt att ur 1909 års utredning om kåtaskolorna läsa ut 

vilken roll som darwinismen och rasteorierna spelat. Det finns  föga  av 
direkt hänvisning till sådant. De kan dock ha tagit del av 
vetenskapsmännens uppfattningar,  men utan att mera specifikt  hänvisa 
till, referera  eller citera dem. Det finns  flera  mer eller mindre besläktade 
möjligheter av vilka här följer  några. 
1. Utredningsmännen har före  eller under utredningsarbetet tagit del 

av relevanta vetenskapliga skrifter. 
2. Utredningsmännen har haft  personliga kontakter med forskare 

på berörda områden. Sålunda hade Bergqvist kontakt med professor 
Karl Bernhard Wiklund, som i sin tur hade kontakt med och även 
medverkade vid forskning  i fysisk  antropologi. Wiklund kände 
säkerligen till tidens strömningar inom rasteorin och darwinismen. 

3. Utredningsmännen har konsulterat forskarna.  Några skriftliga 
tecken på detta har vi dock inte funnit,  vilket givetvis inte ute-
sluter möjligheten. 

4. Tidens föreställningar  och vetenskapliga synsätt kan via olika 
media såsom föreläsningar,  personliga kontakter och kultur-
debatt ha påverkat. 

5. Utredningens praktiska slutsatser och förslag  var grundade på 
allmänt spridda föreställningar  om samerna. Utredningen har 
sedan sökt stöd för  dessa uppfattningar  från  vetenskapen. Det 
finns  dock föga  spår av detta. 
Det verkar som att det snarast är den allmänna tidsandan och den 

bland annat via pressen förmedlade  vetenskapliga debatten som på ett 
indirekt sätt påverkat. Sålunda har Karnell tydligen tagit intryck av tidens 
rasläror, vilket framgår  i hans ovannämnda bidrag i tidskriften  Dagny 
(1906) och i en intervju i Svenska Dagbladet (1917). (Den senare åter-
given av Henrysson och Flodin 1992, s 79 ff). 

Bergqvists kontakt med K.B. Wiklund kan också ha lett till 
kännedom om den fysiska  antroplogien och rasteorier. 

K. B. Wiklund var den förste  professorn  i finsk-ugriska  språket 
vid Uppsala universitet och hade ingående kännedom om samiska 
förhållanden,  som inte bara rörde språket. I Studentföreningen  Verdandis 
Småskrifter  Nr 82 (1899) beskriver Wiklund samerna i avsnittet 
Utseende  och karaktär,  vari han ingående kommenterar utseende och 



andra fysiska  egenskaper samt språk. K. B. Wiklund ser positivt på 
samerna som framgår  av följande: 

"Lapparnas hälsa är vanligen mycket god och deras mot-
ståndskraft  förvånande  stor. Bland de späda barnen är likväl 
dödligheten stor till följd  af  de svåra förhållanden,  i hvilka de 
lefva,  ... " 

"Lapparna äro vanligen glada, vänliga och godmodiga 
människor och om man vid en vistelse hos dem kan utan medveten 
eller omedveten nedlåtenhet betrakta och behandla dem som 
medmänniskor och dessutom förstår  och kan tala deras språk, 
torde man från  dem medföra  behagliga minnen af  sympatiska 
människor, som äro icke så litet intelligenta och äga så stora 
kunskaper och en så klar blick på tingen, som man gärna kan 
begära af  dem. De ha ofta  sett rätt mycket af  världen och utmärka 
sig vanligen för  ett ganska stort kunskapsbegär och en snabb 
uppfattning  jämte, särskilt hos ungdomen, stor yttre liflighet;  i 
dessa afseenden  skulle man nästan vilja vara benägen för  att sätta 
dem framför  en hel del af  den fastboende  befolkningen  i många 
lappmarker, hvilken ofta  är ej så litet trögare till kropp och själ än 
lapparna" (s 34). 
I tidskriften  Dagny år 1906 framför  K. B. Wiklund i anslutning 

till Karnells ovannämnda artikel bland annat att de nomadiserande 
samernas tillvaro är mycket mödosam. En lång skolgång under bekväma 
villkor med inkvartering i hus kan därför  avvänja och locka bort samerna 
från  renskötseln. Wiklund säger följande: 

"...och det är ur denna samma synpunkt, som man bör beakta 
kyrkoherde Karnells yttrande om att det för  lapparna är farligt  att 
läppja på civilisationen'". 
"...Det är farligt  för  dem att få  sin längtan efter  de fastboendes 
förhållanden  alltför  mycket upptänd, ty det är då omöjligt för  dem 
att omfatta  sin handtering med det nödiga intresset och den nödiga 
ifvern.  Följden blir, att de mer eller mindre försumma 
renskötseln och att deras ekonomi försämras.  Och ingen lär väl 
medvetet vilja försämra  deras ekonomi." (s 49). 

Wiklund ger här uttryck för  den kulturella varianten av socialdarwinism 
parad med en partriarkalisk syn på samerna. Några direkta hänvisningar 
till darwinism eller rasforskning  görs icke i detta sammanhang. 

Danielsson (1965-66) har undersökt darwinismens inträngande i 
Sverige. Enligt honom var intresset för  naturvetenskap mycket stort i 
Sverige under senare delen av 1800-talet och debatten om darwinismen 
livlig. Danielsson gick igenom tretton allmänt kulturella tidskrifter  under 
tiden 1859 till 1895. Han fann  19 artiklar som huvudsakligen var ägnade 



åt darwinismen (s 319). Han påpekar också att darwinismen även diskuterades i flera  kyrkligt inriktade tidskrifter.  Detta tyder på att män som Olivecrona, Wiklund, Bergqvist och Karnell haft  goda förutsätt-ningar att tillgodogöra sig darwinistiska tankegångar. 

KÅTASKOLFÖRSLAGETS VIDARE ÖDEN 
Domkapitlet i Luleå mottog den Bergqvistska utredningen år 1909 

och skickade ut den på preliminär remiss. Den gick bland annat till några 
socknar i Lappmarken och till professor  Wiklund. Denne yttrade sig 
positivt över förslaget.  Han underströk risken att nomadbarnen genom 
den vanliga svenska skolan och inkvarteringen i hus skulle avvänjas från 
nomadlivet och inte vilja återvända dit. Detta framfördes  dock utan 
uttalade hänvisningar till rasteorier eller darwinistiska tankegångar. Även 
socknar med samisk befolkning  fick  yttra sig till domkapitlet över 
utredningen. De var i allmänhet positiva och gav ofta  uttryck för 
liknande farhågor  som K.B. Wiklund. 

Några socknars skolråd, till exempel i Arjeplog och Vilhelmina, 
invände mot utredningens uppfattning  att inackordering vid lappfolk-
skolor eller missionsskolor avvänj de och förde  bort barnen från  fortsatt 
nomadliv. Detta stämde ej med deras erfarenhet.  Nästan alla elever med 
renskötarbakgrund återvände till nomadlivet. 

Efter  denna remissbehandling bearbetades förslaget  av domkapitlet 
i Luleå och ändrades i några detaljer. Det gick sedan till ecklesiastik-
departementet, som sände det på ny remiss. Förslaget accepterades av de 
flesta  remissinstanserna, som i allmänhet anslöt sig till uppfattningen  att 
nomadbarnen genom skolan avvänjdes från  nomadlivet och renskötseln. 
Några uttryckliga hänvisningar till darwinism eller rasteorier förekom 
knappast. 

Efter  denna remissbehandling återgick förslaget  till eckle-
siastikminister Fridtjuv Berg, som i huvudsak accepterade förslaget  och 
lämnade propositionen om segregerad nomadskola till riksdagen år 1913. 
Han anslöt sig även till uppfattningen  att det gällde att inte avvänja 
nomadbarnen från  nomadlivet. Man kan spåra påverkan av social-
darwinism och/eller rasteorier i hans proposition. På tal om svårighe-
terna sägs: 

"Detta torde i själva verket vara mindre att undra på, 
eftersom  det här gällt att med varandra förena  så svårförenliga 
intressen som dessa två: å ena sidan att genom ordnad 
skolundervisning göra även lappbefolkningens  barn i någon mån 
delaktiga av den odling, som vår nutida svenska stat anser sig böra 
bereda alla sina medlemmar, å andra sidan att icke försätta  denna 
befolkning  i levnadsförhållanden,  som kunna bidraga att föra 
densamma närmare den undergång, av vilken den enligt somligas 



mening måhända i alla fall  är hotad. Vi önska, att den ras, vilken 
ensam är i stånd att utnyttja våra öde fjällvidder,  skall bibehållas 
vid det levnadssätt, som den ärvt av sina fäder  och för  vilket den 
till själva sin natur är anpassad, men vi önska tillika, att den ej 
härigenom skall avstängas från  den grundläggande undervisning, 
som man vill låta varje medborgare i vårt land få  åtnjuta. 
Uppgiften  blir då att tillse, huruvida den åt lapparna givna 
undervisningen kan så ordnas, att den icke drager dem bort ifrån 
det för  dem naturliga och för  deras fortvaro  såsom ras 
nödvändiga nomadlivet" (s 58). 
Riksdagen behandlade propositionen om kåtaskolorna år 1913. 

Debatten kom huvudsakligen att handla om vad som var mest humanitärt; 
att låta samerna vara kvar i sin gamla livsföring  i den nomadiserande 
renskötseln eller att förbereda  dem för  att leva i närmare kontakt med det 
svenska samhället och dess kultur. De flesta  anslöt sig till propositionens 
uppfattning  att det var bäst för  samerna att leva kvar i sin gamla 
nomadiserande tillvaro. 

I riksdagsdebatten polemiserade fil.dr.Paul  Hellström mot vad han 
kallade den officiella  uppfattningen,  som hade legat till grund för 
utredningen. Hellström, som var naturvetare och senare jordbruks-
minister, kritiserar den vetenskapliga grunden för  propositionens förslag 
och säger till exempel följande  (Riksdagens Protokoll 1913, nr 31): 

"Vidare påstår man, att lapparne sakna kroppskrafter  för  att 
uthärda med jordbruksarbete. Hela det där talet om att detta 
folkslag  skulle vara biologiskt utvecklat för  en viss näring, att 
lapparna skulle vara skapade för  renskötsel och därför  alltid måste 
förbli  nomader, det resonemanget saknar helt och hållet 
vetenskapligt underlag. Man har visserligen funnit,  att ifall  man 
tar dessa människor från  den näring de sysslat med, går det icke 
lätt att tvinga dem in i nya förhållanden,  men erfarenheten  har 
visat och genom egna iakttagelser har jag funnit,  att lappar skött 
sitt jordbruk om icke särskilt bra så i alla fall  lika bra som den 
svenska befolkningen  däruppe" (s 63). 
Hellström ansåg att det egentligen var bättre för  samerna om 

hustru och barn fick  bo i ordentliga hus nere i skogslandet större delen av 
året och undervisningen ske i vanliga skolor. Hellström föregriper  här 
den senare utvecklingen. 

Riksdagen antog dock propositionens förslag  och de stadgar som 
följde  med detta. 



SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
Det genomgångna materialet visar att det i första  hand är dåtidens 

mera handfasta  erfarenheter  och uppfattningar  som ligger bakom 
kåtaskolreformen.  De traditionella lappfolkskolorna,  missionsskolorna 
och folkskolorna  har inte förmått  dra till sig de nomadiserande 
renskötarnas barn, som därför  fått  mycket dålig eller ingen undervisning 
alls. Utredningsmännen ville därför  skapa ett skolväsen särskilt anpassat 
till renskötselns årsrytm och nomadismen. Många ansåg att renskötarnas 
barn annars skulle avvänjas från  nomadlivet och inte vilja återvända till 
renskötseln efter  avslutad skolgång. 

Direkta hänvisningar till darwinismen, rasteorierna och dylikt är 
mycket sparsamma. Inverkan därav finns  men är vanligen indirekt och 
resultat av tidens föreställningsvärld.  Hänvisningar finns  till att samerna 
är en ras som genom ärftliga  förutsättningar  och/eller lång tradition är 
speciellt lämpade för  nomadiserande liv som renskötare. Det är svårt att 
skilja ut i litteraturen om egenskaper hos samerna anses bero på 
medfödda  rasegenskaper eller på den speciella miljön och livsföringen. 

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om darwinismens och 
rasteoriernas inverkan. Läsaren kan själv göra sin bedömning utifrån  de 
citat, som ges. 

Själv redovisar jag mina mer subjektiva slutsatser i bilagan. 



KÄLLOR OCH LITTERATUR 
19 

Officiellt  tryck 
Bihang till Riksdagens protokoll 1886. l:a Sami. l:a Afd.  2:a Band. 
Riksdagens protokoll 1908. Motioner i andra kammaren. Nr 163. 
Riksdagstryck 1913. Kungl. Maj:ts Proposition 1913:97. 
Riksdagens Protokoll 1913. Lagtima riksmöte. 
SOU 1960:4. Samernas skolgång. Stockholm 1960. 

Beckman, Lars 
Bergqvist, Olof 
Bergqvist, Olof 
Bergqvist, Olof 

Bergqvist, Olof  & 
Svenonius, Fredrik 
(utg) 

Bergqvist, Olof 
Broberg, Gunnar 

Broberg, Gunnar 

Broberg, Gunnar & 
Tydén, Mattias 

Övrigt tryckt material 
Ras och rasfördomar.  Stockholm 1981. 
Bland svenskar, finnar  och samer. Stockholm 1939. 
Herdabrev till prästerskapet och läroverkslärarna i 
Luleå stift.  1904. 
Handlingar rörande prästmötet i Luleå 30 juni - 2 juli 
1908. Luleå 1908. 
Lappland det stora svenska framtidslandet.  En skildring 
i ord och bild af  dess natur och folk.  O. Bergqvists artikel 
"Lapparnas etnografi,  språk och historia", s 75 ff. 
Stockholm 1908. 
Hednaskolor. (Norrland i ord och bild). Umeå 1928. 
Lappkaravaner på villovägar. Antropologin och synen på 
samerna fram  mot sekelskiftet  1900. 
(Lychnos 1981-1982.) Uppsala 1982. 
Lamarckismen i Sverige. 
(Lychnos 1988.) Stockholm 1988. 
Oönskade i folkhemmet.  Rashygien och sterilisering 
i Sverige. Stockholm 1990. 



20 
Danielsson, Ulf 

Darwin, Charles 
Henrysson, Sten & Alm, Anita 
Henrysson, Sten & 
Flodin, Johnny 
Karnell, Vitalis 

Karnell, Vitalis 

Laula, Elsa 

Rosberg, Johan Evert 
Ruong, Israel 
Svenska Samernas 
Riksförbund 
(SSR) 
Thomasson, 
Lars 
Uppman, Brit 
Wiklund, Karl 
Bernhard 
Österberg, Karl 
Lorenz 

Darwinismens inträngande i Sverige I-IL 
(Lychnos 1963-64, s 157-210, 1965-66, s 261-334.) 
Stockholm 1966. 
On the Origin of  the Species. London 1859. 
Synen på samerna i gamla tider. Uppsats in print. 
Umeå 1993. 
Samernas skolgång till 1956. (Scriptum nr 35.) 
Umeå 1992. 
Våra lappar måste tillbaka till kåtalifvet. 
(Svenska Dagbladet 4/3 1917.) 
"Lapp skall vara lapp" (Lapparna och civilisationen.) 
Tidskriften  Dagny. Arg. IX. Häfte  2A, s 47-48. 
Stockholm 1906. 
Inför  lif  och död? Sanningsord i de lappska förhållandena. 
Stockholm 1904. 
Lapplynne. Helsingfors  1923. 
Samerna i historien och nutiden. Stockholm 1982. 
Fyra utlåtanden i hovrätten i Skattefjällsmålet.  (Samernas 
Vita Bok 111:1.) Gunnar Erikssons utlåtande s 1-23. 
Stockholm 1975. 
Samerna i Svenska turistföreningens  årsskrifter.  Artikel i 
Thule, Norrländsk kulturtidskrift  Nr 5, 1983. Umeå 1983. 
Samhället och samerna 1870-1925. Diss. Umeå 1978. 
Om Lapparna i Sverige. (Studentföreningen  Verdandis 
Småskrifter  82). Stockholm 1899. 
Anteckningar och minnen från  elvaårig verksamhet 
som folkskoleinspektör  i Södra lappmarken. 
Härnösand 1922. 



Bilaga 1 
EGNA SYNPUNKTER 

Om jag kombinerar läsningen av litteratur om samerna, egna 
kontakter med dem och mina kunskaper som beteendevetare, kommer jag 
fram  till följande  egna slutsatser: 

Det är uppenbart för  var och en som har närmare kontakt med 
samerna att det finns  genomsnittliga skillnader i fysiskt  hänseende. Detta 
är även belagt bland annat av den fysiska  antropologien och Lars 
Beckmans blodgruppsundersökningar (Beckman, 1981, s 46 ff).  Svårare 
är det att yttra sig om de psykiska egenskaper som här behandlas. De är 
dessutom mycket svårare att studera och mäta på ett objektivt sätt. Den 
fysiska  antropologien rörde sig här i huvudsak med subjektiva 
iakttagelser och spekulationer. 

Det som nedärvs är anatomiska, fysiologiska  och hormonella 
förutsättningar  för  olika personlighetsegenskaper. Själva egenskaperna 
utvecklas sedan under ett samspel med miljöfaktorer  i den familj, 
folkgrupp  och andra sammanhang, som man lever i. 

Svårigheterna att dra slutsatser kan illustreras av begåvnings-
forskningen,  som jag tidigare sysslat med. Frågan om skillnad i begåv-
ning mellan raser och folkgrupper  har länge intresserat forskningen.  Det 
är delade meningar om begåvningens struktur, till exempel om man skall 
räkna med en allmän begåvningsfaktor,  som dominerar eller räknar med 
ett antal speciella begåvningsfaktorer.  Det har gjorts många försök  att 
konstruera s k kulturfria  intelligenstest, men det har visat sig omöjligt att 
finna  ett neutralt stoff  för  innehållet i de olika uppgifterna  i testet. 
Vetenskapens ståndpunkt tycks i dag vara att om det finns  genomsnittliga 
skillnader mellan raser och folkgrupper  i de genetiska begåvningsförut-
sättningarna, så kan vi inte fastställa  dessa på grund av skillnaderna i 
miljöbetingelser och de mättekniska svårigheterna. 

De genomsnittliga skillnader som fanns  vid seklets början 
mellan svenska samer och övriga svenskar i personlighetsegenskaper, 
attityder och beteenden kan lättast förklaras  som i huvudsak resultat av 
samernas tradition och speciella levnadssätt som nomadiserande ren-
skötare. En annan sak är att de delvis genetiskt betingade skillnaderna 
inom respektive folkgrupp  är mycket stora. 

Äldre skildringar av samerna bygger nästan helt på icke samers 
iakttagelser ofta  gjorda under speciella förutsättningar  och utifrån 
respektive författares  utgångspunkter. Mycket bygger på hörsägen eller 
läsning av andra författare.  Tid och plats har varierat. 

Därtill kommer att samerna inte är en rasmässigt enhetlig grupp. 
Under århundradenas lopp har svenskar, finnar  och norrmän blandats 
med samegruppen och påverkat dess genetiska sammansättning. 

Vidare bör påpekas att forskning  om psykiska skillnader mellan 
raser och etniska grupper som regel visar att skillnaderna mellan 



individer inom respektive grupp är vida större än skillnader i medeltal mellan grupperna. 
Vid tiden för  kåtaskolreformen  hade darwinismen och rasteorierna 

stödda på den fysiska  antropologien, stort inflytande  på åsikter och tids-
anda även i Sverige. Åtminstone hos vissa politiker och administratörer 
har denna tidsanda spelat in även om de direkta hänvisningarna till 
darwinismen eller rasteorier är få. 

En annan slutsats är: Vi skall vara försiktiga  med att påstå att det 
finns  på rastillhörighet eller folkgrupp  genetiskt betingade genomsnitts-
skillnader mellan samer och övriga svenskar i psykiska egenskaper. 


