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SAMERNAS SKOLGÅNG TILL 1956 
l 

Inledning 
Här skall vi söka ge en översiktlig skildring av sameskolans 
utveckling från 1600-talet till våra dagar med tonvikt på perioden 
1900 till 1950. 

Det finns flera goda källor att ösa ur. Brit Uppmans bok "Samhället 
och samerna 1870-1925" (1978) innehåller en god genomgång av 
hur samefrågorna behandlats i litteraturen och i olika instanser 
från riksdagen till den kommunala nivån. Israel Ruong har i flera 
sammanhang (t ex 1969 och 1970) lämnat redogörelser ur samiskt 
perspektiv. En annan god källa är Erik Nordbergs bok om Arjeplogs 
lappskola (1955). Det finns också åtskilligt att hämta i uppsatser om 
de samiska ledarna Torkel Tomasson och Gustav Park (Stoor, 1988 
och Oscarsson, 1989). En bra översikt lämnas också i utredningen 
"Samernas skolgång" (SOU 1960:41). I rapporten "Den svenska 
sameskolans historia" (Henrysson, 1986) lämnas en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen. Den har mest tonvikt på tiden före 
folkskolans införande år 1842. 

Ytterligare material finns att hämta i olika myndigheters rapporter 
till exempel folkskoleinspektörernas årsrapporter med början på 
1860-talet. Från 1917 och framåt finns även nomadskole-
inspektörernas årsrapporter. De olika församlingarna har även via 
prosterierna levererat uppgifter om olika skolformer och elevantal. 

Det finns också flera klipparkiv, bland vilka kan nämnas K.B. 
Wiklunds i Uppsala universitetsbibliotek och det fortfarande aktiva 
klipparkivet i Vilhelmina. Israel och Maja Ruong har sammanställt 
ett "Index" (1985) över innehållet: i "Samefolkets  Egen Tidning -
Samefolket  1918-1973". 

Vi har strävat efter att använda beteckningen "same", men ibland 
har det på grund av historiskt skede och källor varit naturligt att 
använda order "lapp". 



Tiden före 1800-talets mitt 
Här kommer, som en inledning, en kortfattad skildring av tiden till 
den allmänna folkskolans införande i Sverige år 1842. Mer 
detaljerade skildringar av tiden före 1842 års reform finns t ex i 
ovan nämnda skrifter av Nordberg (1955) och Ruong (1969 och 
1970) samt Henrysson (1986). Hur det fungerade på det lokala 
planet beskrivs t ex för Arjeplogs lappskola av Nordberg (1955) och 
i några rapporter om Jokkmokks lappskola och dess elever 
(Henrysson, 1988 och 1989). 

1600-talet - Kyrkor byggs 
De första systematiska ansträngningarna att kristna och undervisa 
samerna var nära knutna till strävan att införliva dem i den 
svenska staten. Kyrkor började byggas i Lappmarken i början av 
1600-talet som ett led i detta. Samerna ålades att komma dit vid 
vissa tillfällen för att delta i gudstjänster samt undervisas och 
förhöras i den kristna läran. Var de första kyrkorna i Lappmarken 
uppfördes framgår av kartan. (Fig 1) 

Fig 1. Karta över nuvarande Luleå stift. 

1) Utsjoki kyrka 
2) Enontekis kyrka 
3) Jukkasjärvi kyrka 
4) Jokkmokk kyrka 
5) Arvidsjaur kyrka 
6) Lycksele kyrka 
7) Åsele kyrka 



Den första mera bestående skolan för samerna, den Skytteanska 
skolan i Lycksele, startade år 1632. Ett av syftena med skolan var 
att ge undervisning i läsning och kristendom för blivande samiska 
präster, klockare med mera. 

1700-talet - Lappskolor inrättas 
Samernas kristnande gick långsamt och den gamla 
schamanreligionen levde kvar i det fördolda. Runt mitten på 1700-
talet byggdes sju stycken så kallade lappskolor vid kyrkorna i 
Lappmarken. De första nya lappskolorna startades i Jokkmokk och 
Åsele 1732. Därefter kom Arjeplog och Utsjoki år 1743, Jukkasjärvi 
år 1744, Föllinge år 1748 och Gällivare år 1756. Dit hörde också 
Skytteanska skolan i Lycksele. Staten bekostade uppehälle och 
kläder för sex elever vid varje lappskola. De undervisades i 
allmänhet under två års tid i kristendom och läsning. Vanligen togs 
tre nya elever in varje år. Syftet var att de skulle sprida sina 
kunskaper till de övriga samerna. Detta som ett komplement till 
hemundervisningen, som stadgades i kyrkolagen år 1686 och gällde 
även för samerna. Den fungerade dåligt bland samerna speciellt i 
början, då föräldrarna själva hade ringa eller inga kunskaper i 
kristendom och läsning. Många gjorde dessutom motstånd mot att 
skicka sina barn till skolan. 

Som en förstärkning av dessa åtgärder utbildades vissa av de 
bättre eleverna i lappskolorna ytterligare, vanligen hos 
kyrkoherden. De blev sedan anställda som vandrande kateketer 
med uppgift att undervisa, förhöra och predika. 

1800-talets början - Kateketer 
Ar 1818 beslöt myndigheterna att avskaffa lappskolorna, som 
många ansåg vara både dyra och ineffektiva. I stället skulle man 
satsa på kateketer med bättre utbildning än tidigare. Skolorna i 
Jokkmokk, Gällivare och Lycksele skulle dock behållas tills vidare. 
Erfarenheterna av satsningen på kateketer var dock tämligen 
negativa. Kritik mot och förslag om reformens innehåll lämnades 
bland annat av Petrus Laestadius. 

Utifrån kritiken av kateketerna som lärare beslöts år 1846 att 
behålla de ännu ej nedlagda skolorna och återuppta den som 
funnits i Arjeplog. Dessutom skulle undervisningen bli 5- eller 6-
årig och per år omfatta två terminer om vardera 3 månader. 
Undervisningen skulle omfatta betydligt fler samer än de tidigare 
lappskolorna. Huvuddelen av eleverna förväntades bekosta sitt 



eget uppehälle. Samiska skulle vara undervisningsspråk i de 
socknar, som dominerades av samisktalande. Skolmästaren fick 
möjlighet att anställa biträden i undervisningen. Samtidigt skulle 
de vandrande kateketskolorna dras in, vilket dock inte skedde över 
allt. 

1800-talets mitt - Missionsskolor 
Vid sidan om detta hade med början år 1839 vuxit upp ett antal på 
välgörenhet grundade privata så kallade missionsskolor. Dessa 
var liksom lappskolorna i första hand inriktade på undervisning i 
kristendom och läsning, men även räkning och skrivning var 
vanligt förekommande. Barnen var inackorderade i traktens 
gårdar eller bodde i elevhem. Även en del nybyggarbarn gick i 
denna skola. Skolformen var populär hos många samer, men 
kritiserades också för att vänja samebarnen vid ett bekvämt liv och 
därmed dra dem från renskötseln och nomadlivet. Det finns flera 
bra beskrivningar av missionsskolan, till exempel Nordling (1986) 
och Ahrén (1985) samt uppsatser i "Kyrkan och samerna" (red: Stig 
Hellsten, 1985). 

Missionsskolorna lämnade väsentliga bidrag till samernas 
undervisning, både kvalitativt och kvantitativt. Sålunda gick i 
missionsskolorna över 500 samer under perioden 1839 till 1909. 
Därtill kom nästan 400 svenska eller finska barn. (Samernas egen 
tidning 1921, s 14 ff. Historisk översikt av folkundervisningen bland 
samer.) 

Sameskolan under 1800-talets senare del 
Samernas liv och även undervisning påverkades allt mer av 
samhällets utveckling i övrigt. Under 1700-talet bedrev samerna 
renskötseln i tämligen ostörd ro och utan större inblandning 
utifrån. Några gruvföretag kom och gick. I slutet på 1700-talet 
började nybyggare i större mängd slå sig ner i Lappmarken. Under 
1800-talet ökade nybyggarnas antal ytterligare och en stor del av 
skogssamerna anlade nybyggen. Under senare delen av 1800-talet 
expanderade skogs- och gruvnäringarna kraftigt. Landsvägar och 
järnvägar byggdes. Detta medförde industrialisering och 
befolkningsökning. Samerna trängdes undan och deras gamla 
flyttningsvägar berördes. De drogs allt mer in i den svenska 
samhällsutvecklingen och penningekonomin. Allt fler svenskar fick 
kontakt med samerna genom den växande turismen i fjällvärlden. 
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Befolkningsutvecklingen i Norrbotten, där de flesta samerna 
bodde, framgår av fig 2, som är hämtad från Hoppe (1945, s 123). 

Fig 2. Befolkningsutvecklingen i Norrbottens län 1750-1940. 
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Figur 2 visar hur befolkningsökningen tar fart vid mitten av 1800-
talet. 

Fig 3, som är hämtad från Hultblad (1968, s 193) gäller Jokkmokk. 
Tendensen var dock likartad i andra lappmarkssocknar. 

Fig 3. Befolkningsutvecklingen i Jokkmokk 1759-1900. 
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Befolkningsutvecklingen 1759-1900. 1 Oblandad lappbefolkning. 
2 Biandbefolkning: a omräknad til 100% lapsk befolkning; a+b 
biandbefolkning med minst 1% lapsk inblandning; c d:o med mind-
re än 1% lapsk inblandning. 3 Icke-lapsk befolkning. 



Även figur 3 visar hur befolkningen ökar, speciellt efter mitten av 
1800-talet genom inflyttning av nybyggare och andra icke-samer. 
Detta ger upphov till en blandbefolkning. Den oblandade 
samebefolkningen håller sig tämligen konstant. 

Allt detta medförde att politiker, kyrkomän, journalister, 
vetenskapsmän och allmänhet började att allt mer intressera sig för 
samerna och deras roll i det svenska samhället. Även samerna kom 
till tals. Detta skedde dock ofta via lappfogdar, präster och andra 
myndighetspersoner. I bakgrunden låg den svåra och än i dag 
olösta frågan om samernas ägande- och nyttjanderätt till fjällen 
och skogsområdena. Avvittringen och 1886 års rennäringslag samt 
den senare utveckling har lett till att renskötseln har utsatts för 
många begränsningar när det gäller tillgängliga markområden och 
möjligheterna att ostört använda dem. 

Parallellt med detta har förts en fortgående debatt om samernas 
framtid som folk jämte språkets och kulturens överlevnad. En 
ganska spridd uppfattning runt sekelskiftet 1900 var att samerna 
skulle duka under inför den västerländska ekonomins och kulturens 
framfart. Inför detta perspektiv ansåg många att det bästa för 
samerna var att de assimilerades av den övriga svenska 
befolkningen. 

En företrädare för assimilation av samerna var Lars Landgren, 
biskop i Härnösand åren 1876-1888. Han ville att samerna skulle 
lära sig svenska och därför om möjligt undervisas ihop med 
svenska barn. 

Andra åter ville satsa på segregation av samerna genom att låta 
dem i så stor ostördhet som möjligt fortsätta sin tillvaro som 
renskötare med bevarande av språk och kultur. Debatten om detta 
har skildrats till exempel av Uppman (1978). Hon behandlar även 
de beslut och andra åtgärder som blev följden. 

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige år 1842, berördes 
inte samerna direkt. Men successivt närmade sig samernas 
skolsystem den svenska folkskolan, där många samer blev elever. 
Detta gällde särskilt samerna i de södra delarna och de icke 
renskötande samerna. 



Den fortsatta utvecklingen av sameskolan under 1800-talet 
kännetecknas av att den utvecklas långsammare än den allmänna 
folkskolan. Myndigheterna var bekymrade över både den låga 
kvaliteten på samernas undervisning och att många samebarn inte 
alls eller endast sporadiskt fick skolundervisning. 

En ny reform år 1877 gav skolrådet i socknen ansvar även för 
samernas undervisning. Kravet på att läraren i lappskolan skulle 
vara präst avskaffades och i stället satsade man på utbildade 
folkskollärare. Den nya stadgan var också mer positiv till 
kateketskolor och fler kateketer fick anställas. Dessa kateketer 
skulle särskilt inriktas på de samebarn som inte kunde nås av 
lappskolorna. Vidare rekommenderades att undervisningen om 
möjligt skulle ske på svenska i den mån eleverna kunde eller lärde 
sig detta språk. 

Samernas undervisning fortsatte dock att vara bristfällig. 
Deltagandet i undervisningen var ofta oregelbundet och beroende 
av de renskötande samefamiljernas omfattande flyttningar. 
Kateketerna fortsatte sin verksamhet, dock allt mer i form av 
vandrande skolor med bättre lokaler och fler elever. Dessa skolor 
fungerade förmodligen ungefär som de vandrande småskolorna 
inom den allmänna skolans ram. Kvaliteten på kateketlärarna var 
dock låg. 

Kateketskolorna blev förebild för de flyttande nomadskolorna, 
även kallade visteskolor, som ingick i det nedan beskrivna 
kåtaskolsystemet som var nästa steg i utvecklingen. 

Det går att få en viss uppfattning om samernas skolgång jämförd 
med den övriga befolkningens för perioden 1850 till 1915 med hjälp 
av 1930 års folkräkning. Där lämnas uppgift på skolgången länsvis 
i 10-årsintervall för samer och övriga svenskar. Vi har hämtat 
uppgifter för samerna i Norrbotten respektive invånare i 
Norrbotten ur 1930 års folkräkning volym V tabell 15 s 118-119 
respektive volym VI tabell 7, s 130-131. (SCB, 1937). Vi har valt 
Norrbotten därför att ca 2/3 av samerna bodde där under denna 
period. 
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I folkräkningningens tabeller är graden och arten av utbildning 
angiven i ett antal kategorier som vi indelat i tre grupper. 

1. Utan uppgift om skolbildning. 
2. Ingen eller Bristande utbildning 

Ingen skolutbildning, läs- eller skrivkunnighet ej angiven. 
Varken läs- eller skrivkunnig. 
Endast läskunnig. 

3. Skolutbildning eller annan acceptabel utbildning 
Läs- och skrivkunnig utan 
skolundervisning. 
Småskola, folkskola eller därmed 
jämställd skola. 
Annan utbildning utan studentexamen. 
Högre utbildning. 

Vi har sedan försökt beräkna hur stor procent av samer och 
norrbottningar som gått i skola eller fått annan acceptabel 
utbildning. Tyvärr är det stor andel, som är utan uppgift om 
utbildning. Förmodligen har de flesta av dessa bristande utbildning 
eller ingen alls. 

Givetvis finns det ett antal felkällor i dessa tabeller och i 
gränsdragningen mellan de tre kategorierna. Diagram 1 torde dock 
ge en viss uppfattning om skolgångens utveckling och relationer 
mellan samernas och den övriga befolkningens skolgång i 
Lappmarken och angränsande områden. 

Procenttalen för elever med skolutbildning har räknats på två sätt. 
Dels har beräknats hur många procent, som har skolutbildning av 
samtliga med ingen, bristande eller acceptabel utbildning det vill 
säga antalet i grupp 3 ovan i procent av grupp 2 + 3. De för vilka 
uppgift saknas har alltså lämnats helt utanför beräkningarna. 

Dels har vi beräknat antalet i grupp 3 i procent av samtliga, det vill 
säga grupperna 1 + 2 + 3. Då antar vi att alla för vilka uppgift 
saknas har ingen eller bristande skolgång. Vi bedömer att den 
första metoden är rimligast, men visar båda metodernas resultat i 
diagrammet. 
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Figur 4. Samernas skolgång och utbildningsnivå, jämförd med 
Norrbottens övriga invånares. 
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I fig. 4 används följande beteckningar: 

är procent samer som har acceptabel utbildning^ gått i skola 
(eller motsvarande) av alla för vilka uppgift lämnats.(3/(2+3)) 

T-f-*- är procent samer som har acceptabel utbildning av samtliga, 
även de utan uppgift om utbildning. (3/(1 +2+3)) 

-4— är procent norrbottningar som har acceptabel utbildning av 
alla för vilka uppgift lämnats. (3/(2+3)) 

är procent norrbottningar som har acceptabel utbildning av 
samtliga, även de utan uppgift om utbildning. (3/(1+2+3)) 

I figuren skall alltid linjerna genom-X-och-+-jämföras med varandra. 
Linjerna genom-*- och-O-skall jämföras med varandra. 

Fig. 4, som vilar på osäker grund, visar att samerna under 1800-
talets senare halva ligger efter i utbildning men att de in på 1900-
talet har gått ifatt. Nästan alla i de båda grupperna samer och 
norrbottningar vid periodens slut har fått skolutbildning. 



Vidare kan nämnas att procentdelen i Norrbottens län, som gått i 
skola är lägre än i t ex Västerbottens och Jämtlands län och "Hela 
riket". 

Förbättringar skedde dock av kvaliteten på lärarna i de samiska 
skolorna. Sålunda startades ett seminarium för samelärare i 
Mattisudden utanför Jokkmokk år 1875. Undervisningen var till att 
börja med ettårig och syftade till att utbilda kateketer. Den 
utvidgades snart och blev tvåårig år 1783 och treårig år 1889. Detta 
gav tid för att även lära eleverna att läsa och skriva på svenska 
samt att studera geografi, historia med mera. Seminariet flyttades 
år 1905 till Murjek vid järnvägen mellan Gällivare och Boden. 

Många, speciellt bland de renskötande och nomadiserande 
samerna, nåddes dock inte av någon undervisning i skolform. För 
att nå dem beslöts att i vissa samebyar från år 1895 anordna s.k. 
vinterkurser, som under ett antal veckor på vintern meddelade en 
grundläggande undervisning. Dessa vinterkurser fick en viss 
popularitet även bland samerna eftersom de passade in i deras 
flyttningar till skogslandet under vintern. 

Vinterkurserna kom sedan att bli förebild till de fasta nomad-
skolorna även kallade byskolor, som förekom i det nedan beskrivna 
kåtaskolesystemet. 

o 

Ar 1896 gjordes en ny översyn av sameskolan. Den ledde till ett nytt 
reglemente där ordet "lappskola" ersattes av "lappfolkskola".  Hela 
lärotiden i lappfolkskolan skulle vara 5 år och läroämnena de 
samma som i den allmänna folkskolan. Undervisningsspråket 
skulle både i kateketskola och lappfolkskola "så vitt ske kan" vara 
svenska. 

I Svensk Lärartidning Nr 23, 1898, finns en både livfull och 
informerad skildring av Gällivare lappfolkskola av signaturen Th. 
O. -k., benämnd "Från ljusaste Lappland: En dag i en lappskola". 
Den återfinns som bilaga 1. 

Fortfarande var det vid 1800-talets slut många samer, som inte 
fick någon undervisning utöver hemundervisning om ens denna. 
Kyrkan sökte bättra detta genom inrättandet av de s.k. 
hednaskolorna. Dessa vände sig till vuxna samer och andra, som 
måste ha kunskaper i kristendom och läsning bland annat för att få 
gifta sig. 



Biskop Olof Bergqvist har lämnat en livfull beskrivning av 
hednaskolornas tillkomst och verksamhet i Gällivare. När han kom 
som kyrkoherde till Gällivare 1898, fann han vid sin första 
husförhörsrunda ett 70-tal personer, män och kvinnor, som var 
analfabeter och hade mycket små eller inga kunskaper i kristendom. 
Efter en del motstånd från myndigheterna fick han medel för att 
undervisa åtminstone en del av de okunniga. Med lock och pock fick 
han in dessa på ettårskurser under ledning av folkskollärare. Den 
sista gruppen var svårast att samla, eftersom den innehöll de mest 
motvilliga. 

"Förra gängen kunde man göra ett urval, men nu skulle det 
bottenskrapas. Detta blev en vidlyftig  historia. Några lupo till 
skogs och höllo sig undan. Andra förebur  o förhinder  av olika 
slag. 

Med lämpor och patriarkaliskt allvar samt en liten skymt av 
lagens arm blev dock styrkan så småningom mobiliserad och 
placerad på skolbänken under magisterns färla. 

En del av eleverna i dessa unika skolor voro ärevördiga 
gråhårsmän ända upp till 60 år och däröver. Ett par tre stycken 
måste dock efter  någon tid avpolletteras och hemsändas såsom 
obildbara." 
(O. Bergqvist, 1928, s 3.) 

Det hela slutade dock tämligen lyckligt med att en del, som tidigare 
hindrats av bestämmelserna nu kunde gifta sig på riktigt. Bergqvist 
konstaterar till slut att skolväsendets utbyggnad snart gjorde 
hednaskolorna obehövliga. 

Vid sekelskiftet var undervisningen för samerna fortfarande 
bristfällig. Omkring hälften av samerna hade inte gått i någon 
form av skola trots att det fanns flera former. Där fanns 
lappfolkskolor, som var en fortsättning av de gamla lappskolorna. 
Därtill kom kateketer, som nu tenderade att vara bättre utbildade 
än tidigare och som oftast undervisade grupper av samebarn i 
vandrande skolor kallade kateketskolor, vanligen förlagda i hus. 
Därtill kom missionsskolor och vinterkurser. Dessutom gick 
många, speciellt av de icke renskötandes barn, i de vanliga svenska 
folkskolorna. 
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1900-talets början och kåtaskolreformen 
Även samerna började vid 1900-talets inledning att göra sina röster 
hörda.Samekvinnan Elsa Laula i spetsen för en samedelegation 
uppvaktade regeringen. 1904 utgav hon skriften "Inför  lif  eller död? 
Sanningsord i de lappska förhållandena",  där hon bland annat tar upp 
samernas rätt till marken, möjligheterna att bedriva jordbruk och 
även skolfrågan. Hon konstaterar att samernas skolgång är klart 
sämre ordnad än andra svenska barns. 

Förutom Elsa Laula var det andra samer som tog upp samernas 
situation. I december 1904 började Torkel Tomasson att ge ut 
"Lapparnas egen tidning". Den kom ut med fyra nummer under 1905, 
varefter den lades ner av ekonomiska skäl. 

En annan som intresserade sig för skolproblemen var författaren 
Johan Turi. Han ansåg att samerna behövde mera kultur och bildning 
men var samtidigt rädd för att samekulturen skulle bli lidande på allt 
för mycket kontakt med storsamhället. 

Om lappbarnens skolkurser berättar Johan Turi i boken om sitt liv 
följande: (Turi,1917, s 19 f) 

"Femårsskolorna äro bra för  fattiga  lappar, då barnen äro i 
skolan under den tid, då de ännu inte är o så långt komna, att de 
arbeta för  sin föda,  och så är det också, att de lära sig läsa och 
skriva och räkna, så att de inte överallt bli bedragna av 
handelsmän och bönder, som förr  bedragit många med 
räkenskaper och starka drycker. Men skolan fördärvar  ändå 
lappbarnen; de få  nog en god lärdom, men de lära sig mycket 
onödigt också; och så är det, att de i mycket få  bondenatur, och de 
bli borta från  lapparna under den bästa lärotiden, och då lära de 
sig bara till bondeliv, och lappliv lära de sig inte alls. Deras natur 
förändras  också, lappnaturen tappas bort, och bondenaturen 
kommer i stället. Och många av barnen i kronskolorna äro 
bröstsjukä, Men då det inte finns  skolor i lapparnas egna kåtor, 
så måste man sätta dem, där det finns  skolor, om det också inte är 
bra." 

Elsa Laula hade även kontakt med svenska politiker och 
kulturpersoner, till exempel riksdagsmannen Carl Lindhagen, som 
ivrigt arbetade för samernas sak. Ett resultat av debatten i 
samefrågan och Elsa Laulas insatser var en motion i riksdagen år 



1908. Motionen tog upp samernas svåra situation speciellt för dem 
som ej kunde få sin bärgning av renskötseln. Samerna borde få 
större möjlighet att med statens stöd starta jordbruk eventuellt i 
kombination med renskötsel. 

Motionärerna tar också upp sameundervisningens många brister 
speciellt för de nomadiserande samerna med en till samerna positiv 
men närmast segregationistisk utgångspunkt. 

Motionärerna ifrågasätter om de fasta skolorna är lämpade för 
blivande renskötare med nomadiserande levnadssätt. I motionen i 
Andra Kammaren Nr 163, 1908, s 7 sägs följande. 

"Den ungdom som fostras  i dessa anstalter blir genom själfva 
lefnadssättet  därstädes så småningom främmande  för  det lif, 
hvartill de ursprungligen blifvit  födda.  Den, som under flere 
års tid vant sig vid lefnadssättet  hos de bofaste,  vant sig vid att 
tillbringa nätterna under tak i bäddad säng och gå klädd som 
en vanlig kulturmänniska, återvänder icke gärna till 
lappkåtan, renhuden såsom nattläger och renskinnsmudden 
såsom klädesdräkt. 

Vill man bibringa våra nomader en nödtorftig  undervisning, 
utan att tillika göra dem olämpliga för  nomadlifvet,  måste 
man anordna undervisningen  bland lapparne genom 
anställandet  af  vandringslärare;  som dela nomadernas lif  och 
därunder bibringa deras ungdom ett lämpligt kunskapsmått. 
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." 

Den bästa lösningen vore därför att anställa "vandringslärare" 
eller så kallade "lappkateketer" med utbildning från "lapp-
seminariet ". 

Motionen behandlades i riksdagen, där de flesta som yttrade sig i 
frågan var angelägna om att hålla kvar den renskötande 
befolkningen och ett skolväsen som passade ett nomadiserande liv. 
Skolfrågan borde utredas med särskild inriktning på den 
renskötande befolkningen. Från många håll framhölls dock 
riskerna får låg kvalitet på undervisningen om den skulle bedrivas i 
form av kateketskola eller liknande. 



Olof Bergqvists utredning 1908-09 
Motionen bidrog till att domkapitlet i Luleå fick i uppdrag att 
utreda skolfrågan. Domkapitlet gav biskop Olof Bergqvist i 
uppdrag att utreda frågan. Bergqvist hade redan i sitt herdabrev, 
när han år 1904 tillträdde som förste biskop i Luleå nya stift, uttalat 
sig om samernas skolgång. Han representerade segregationslinjen 
och ville skapa en skola som höll kvar samerna vid renskötseln men 
samtidigt gav alla en för renskötare bättre lämpad skolutbildning. 
Bergqvists herdabrev innehåller i ett nötskal den uppfattning som 
blev grunden för hans arbete med reformen av samernas 
skolsystem. Detta framgår av följande citat ur herdabrevet 
(Bergqvist, 1904, s. 18). 

"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." 

Det fanns år 1908 fem lappfolkskolor i Luleå stift, nämligen 
Skytteanska skolan i Tärna och skolorna i Arjeplog, Jokkmokk, 
Gällivare och Jukkasjärvi. 

Lappfolkskolorna bör enligt Bergqvist i första hand ta emot de 
bofasta skogs- och fiskarlapparnas barn. I själva verket var 
eleverna i lappfolkskolorna till stor del barn till bofasta samer och 
även till vanliga svenskar. Bergqvist fortsätter: 

"För de nomadiserande lapparnas barn åter bör kateket-
undervisningen i kåtorna vara det normala. Den stora 
svårigheten är blott att få  kompetente kateketer. Men detta är 
en svårighet, som måste öfver  vinnas..." 



Bild 1. Olof Bergqvist. 
Biskop i Luleå stift  1904-1937. 

Bergqvist visade med hjälp av statistik hur dåligt beställt det var 
med samernas undervisning. Redan år 1908 hade han vid 
prästmötet för Luleå stift framlagt siffror, som visade detta. Där 
rapporteras (Bergqvist, 1908, s. 73) följande: 

"De nomadiserande lapparna eller fjällapparna  i stiftet  utgöra 
enligt inkomna uppgifter  2,545 personer med 406 skolpliktiga 
barn, hvarjämte finnas  icke nomadiserande eller bofasta 
lappar till ett antal af  2,513 personer med 391 skolpliktiga barn. 

Af  de egentliga nomadlapparnas barn hafva  74 undervisats i 
fasta  skolor, 150 i flyttande  kateketskolor och 58 i 
vinterkursskolor eller flyttande  mindre folkskolor. 

De icke nomadiserande lapparnas barn ha undervisats 
hufvudsakligen  i de för  lapparna afsedda  skolorna, men äfven 
till någon del i församlingen  allmänna skolor. 

Af  alla lapska skolbarn under år 1907 ha 341 undervisats på 
svenska språket, 115 på lapska och 96 på finska." 

Mer detaljerade uppgifter (sockenvis) finns i bilaga 2. 

Av samma källa (Bergqvist, 1908, s. 73) framgår att i Svenska 
Missionssällskapets skolor undervisades år 1906 132 samiska och 
131 svenska barn. Hur många av samerna som var nomader 



framgår ej. Dessutom fanns i Lapska Missionens Vänners skola i 
Lannavaara 65 barn, de flesta tydligen samer. 

Den del av Biskopens anförande vid prästmötet 1908 som berör 
samernas skolundervisning, återges i bilaga 3. 

Bergqvist knöt folkskoleinspektörerna i norra respektive södra 
delen av Lappmarken, Vitalis Karnell och K.L. Österberg till 
utredningen. Karnell, som år 1917 blev den förste nomad-
skoleinspektören, var övertygad anhängare av segregationsteorin 
och hade visat detta redan tidigare. Han skriver i tidskriften 
"Dagny" år 1905 följande: 

"Gynna gärna lapparna på allt sätt, gör dem till sedliga, 
nyktra och nödtorftigt  bildade människor, men låt dem inte 
läppja på civilisationens bägare i övrigt, det blir i alla fall  bara 
ett läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli till 
välsignelse. Lapp skall vara lapp. 

(Citerat ur SOU 1975:100. Bilaga 4 (Israel Ruong), s 427.) 

Folkskoleinspektör Österberg var, som framgår av hans minnen 
(Österberg, 1922, s. 48-49), försvarare av fasta skolor och är kritisk 
mot segregationsteorin men framförde inte detta i den framlagda 
utredningen. 

I den Bergqvistska utredningen anges följande brister hos det 
dåvarande systemet (Kungl. Maj:ts prop. 1913:97, s 10 ff). 

"1. Lappfolkskolorna  med sin helårsläsning och sin femåriga 
kurs bidraga till att vänja lapparnas barn vid det bofasta  livet 
och därmed avvänja dem från  nomadlivet och renskötseln." 

"2. Lapp folkskolorna,  sådana de hittills varit organiserade, 
hava 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 har med den nuvarande 
organisationen av lappskolväsendet blivit utan undervisning." 



Särskilt oroade var utredningsmännen av att många barn till de 
nomadiserande samerna inte fick undervisning. Detta framgår av 
följande uppgifter hämtade från utredningen "Samernas skolgång" 
(SOU 1960:41, s 34f.) 

"Dessutom hade lappskolorna till väsentlig del förfelat  sin 
ändamål att bereda undervisning åt flyttlapparnas  barn. Med 
statistik från  de fyra  skolorna i Norrbotten  under ett tiotal år 
belystes proportionerna mellan olika grupper av målsmän. 
Talen för  år 1909 kan tas som exempel. Jukkasjärvi:  5 
nomadlappar, 2 bofasta  lappar, 32 finska;  Gällivare: 2 
nomadlappar, 4 bofasta  lappar, 2 svenska och finska; 
Jokkmokk: 0 nomadlapp, 4 bofasta  lappar, 16 svenska; 
Arjeplog: 1 nomadlapp, 15 bofasta  lappar, 19 svenska. 
(Procentsiffrorna  blir totalt 8 % nomadlappar, 24 % bofasta 
lappar och 68 % svenskar eller finnar.)  Ett stort antal 
nomadbarn gick vidare miste om all undervisning. I Sorsele 
fick  endast 2 av 20 sådana barn under år 1907 undervisning, i 
Karesuando 36 av 100. I Vilhelmina blev under samma år 13 
och i Jukkasjärvi  21 nomadbarn utan undervisning." 

Detta demonstreras också genom tabell 1, hämtad ur Kungl maj:ts 
Nåd. Proposition Nr 97, 1913, s 11, som visar hur lågt antalet 
nomadbarn är som gått i lappfolkskolorna. 

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

Genom benämningen lappfolkskolor  är angivet, att dessa 
skolor i främsta  rummet äro avsedda för  undervisning av 
lapparnas barn. 

Emellertid har det visat sig, att det minsta antalet elever 
utgjorts av barn till verkliga flyttlappar.  Enligt uppgifter  från 
lappfolkskolorna  i Juckasjärvi,  Gällivare, Jockmock och 
Arjeplog har elevantalet i dessa skolor under tioårsperioden 
1900-1910 ställt sig sålunda: 



Tabell 1. Elevkategorier i lappfolkskolorna 1900-1909. 

Juckasjärvi | 
Gällivare j 

I 

Jockmock Arjeplog 

nom
ad-

lappar 

bofasta 
lappar 

i 
finska 

nom
ad-

lappar 

bofasta 
lappar 

svenska 
och finska 

nom
ad-

lappar 

bofasta 
lappar 

svenska 

nom
ad-

lappar 

bofasta 
lappar 

.svenska 

4 34 1 6 1 4 20 1 13 10 
4 1 36 1 4 8 2 4 13 1 12 0 
6 1 34 3 4 10 2 6 16 2 12 8 
6 1 36 2 6 8 1 6 19 2 12 12 
6 1 34 •_> o 5 7 1 7 19 1 14 15 
5 2 34 o o ~ 5 2 1 6. 19 — 14 18 
6 1 32 2 . 4 4 1 0 15 — 14 
5 2 37 9 5 5 — . 4 15 1 14 lo 
0 - 2 37 2 6 4 — - 0 . 18 1 15 19 
0 2 32 : 2 4 . 2 — 4 "16 1 15 19 

Summa 52 1? 346 21 . 49 ' 56 9 . 51 170 | 10 135 13g 

Från Skytteanska skolan i Tärna har ingen specificerad  uppgift 
varit tillgänglig, men, efter  vad på annat sätt inhämtats, 
utgöra även där flyttlapparnas  barn endast ett mindre antal." 

Utredningsmännen finner att lappfolkskolorna inte lyckats 
rekrytera något större antal barn till nomadiserande samer utan i 
stället många barn till bofasta samer och svenskar. En bättre och 
billigare lösning var att undervisa dessa senare kategorier i det 
allmänna skolväsendet. För de nomadiserande samernas barn är 
kateketundevisning och vinterkurser lämpliga lösningar. 

"Bättre tillslutning av nomadlappars barn än lappfolk-
skolornas hava de sedan år 1895 anordnade s.k. vinterkurserna 
haft.  Sålunda har den vid lappfolkskolan  i Juckasjärvi 
anordnade vinterkursen under tioårsperioden 1900-1909 haft 
följande  antal, som tillhört den nomadiserande befolkningen: 
år 1900 13, år 1901 18, år 1902 11, år 1903 13, år 1904 10, år 1905 
26, år 1906 24, år 1907 16, år 1908 11 och år 1909 22, eller 
sammanlagt 164." 

Den Bergqvistska utredningen hade två huvudambitioner, dels att 
höja kvaliteten och deltagandet i undervisningen och dels att skapa 
förutsättningar för att samerna skulle bli kvar i renskötseln och 
bibehålla sin anpassning till nomadlivet även efter skolan. Detta 
var två mål som var svåra att förena, vilket även framhölls i 
remiss- och riksdagsbehandlingen av det Bergqvistska förslaget. 



Motiveringarna till att sameskolan skulle hålla kvar barnen vid 
nomadlivet och ej ge smak för livet utanför detta var flera. Ett var 
ekonomiskt och innebar att samerna var bäst skickade att genom 
renskötseln utnyttja fjällvidderna, som annars skulle bli till föga 
nytta. 

Ett annat motiv var det humanitära, som innebar att samerna var 
lyckligast i sin tillvaro som nomader och skulle få svårigheter att 
anpassa sig till livet i det svenska storsamhället. Många trodde 
rentav att samerna i längden skulle duka under vid 
konfrontationen med det västerländska samhället. 

Ett tredje motiv var att samen hade egenskaper som gjorde honom 
bäst skickad för nomadlivet. Däremot saknade samerna de fysiska 
och psykiska egenskaper som; behövdes för regelbundet kropps-
arbete t ex i jordbruket. Dessa åsikter var ofta uttalat eller outtalat 
grundade på darwinistiska eller rasistiska tankegångar, som bland 
annat fördes fram av forskare inom den vid sekelskiftet aktiva 
fysiska antropologin. Dessa sysslade med mätningar av olika 
fysiska egenskaper och även med spekulationer om psykiska skill-
nader mellan folkgrupper (Broberg, LYCITNOS 1981-82, s 27 ff). 
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Kåtaskolornas organisation 
Utredningsmännens förslag utgick från erfarenheter av kateket-
skolor och vinterkurser. De hämtade stöd i ovan nämnda siffror på de 
nomadiserande samebarnens utnyttjande av dessa skolformer. Dessa 
skolor ansågs väl anpassade till de nomadiserande fjällsamernas 
speciella förhållanden. Enligt den stadga (SFS 1913:287) som byggde 
på utredningen, skulle årskurserna 1 till 3 undervisas i 28 veckor per 
år. Om samernas flyttningar krävde det, kunde tiden minskas till 26 
veckor. Undervisningen skulle pågå ungefär 4 timmar dagligen på 
sommarhalvåret i torvkåtor eller i tältkåtor, som kunde flyttas allt 
eftersom samerna rörde sig enligt renskötselns rytm. Barnen skulle 
därigenom dels kunna hålla kontakt med föräldrarna och dels hållas 
kvar i fjällsamernas miljö och livsföring. Dessa skolor kallades först 
för kateketskolor, men fick sedan namnet vandrande nomadskolor och 
senare visteskolor. 

Om undervisningens innehåll i kåtaskolorna säger stadgan om 
vandrande nomadskolor i SFS 1913 nr 287 § 16 punkt 2 följande: 

"Den vandrande nomadskolans uppgift  är att meddela den första 
undervisningen, omfattande  innanläsning, kristendoms-kunskap, 
räkning, skrivning och sång samt, där omständig-heterna sådant 
medgiva lappslöjd. Undervisningen skall, så långt lämpligen kan 
ske, anknyta sig till den natur och de förhållanden  i övrigt, under 
vilka flyttlapparna  leva." 

Årskurserna 4 till 6 skulle förläggas till fasta skolor i skogslandet där 
de nomadiserande samerna uppehöll sig under vintern. 
Undervisningen skulle vara minst 3 månader men kunde utsträckas till 
4 1/2 månad. Tiden var avpassad till att överensstämma med 
samernas vistelse i skogslandet. 

De fasta skolorna förlades vanligen i någon by där barnen kunde 
inackorderas helst hos samer men även hos de svenska bönderna. 
Bostäder skulle även kunna ordnas i så kallade hushållskåtor av trä, 
där barnen bodde och fick sin mat. Denna typ av skolor kallades först 
för lappfolkskolor av Bergqvist. Sedan fick de namnet fasta 
nomadskolor och senare byskolor. 



Undervisningens innehåll anges i stadgan SFS 1913 på följande 
sätt: 

"Fasta nomadskolor. 
§33. 

1. Läroämnen i fast  nomadskola skola vara innanläsning, 
kristendomskunskap, räkning, skrivning och sång jämte 
lämpliga delar av geografien,  svenska historien och 
naturläran, valda med särskild hänsyn till flyttlapparnas 
behov. Under sista årskursen genomgår dessutom det 
viktigaste av de föreskrifter,  som angå lapparnas renskötsel. I 
fast  nomadskola meddelas ock, så vitt sig göra låter, 
undervisning i lappslöjd. 

2. Undervisningen skall, i den mån sådant lämpligen kan ske, 
anknyta sig till den natur och de förhållanden  i övrigt, under 
vilka flyttlapparna  leva." 

Skyldighet att gå i skolan gällde från det år barnet fyllde åtta år till 
det år barnet fyllde fjorton år. 

Det var svårt att få fram lärare, speciellt till de vandrande 
nomadskolorna. Detta ville utredarna lösa genom att ta emot 
lärare som genomgått det treåriga på samer inriktade 
småskoleseminariet i Murjek. Man var dock medveten om att det 
inte skulle räcka, utan föreslog att kortare kurser på 9 månader 
skulle vid behov anordnas som en nödlösning. Sådana kurser 
anordnades under kåtaskolornas första år i Vittangi under ledning 
av kyrkoherde G. Bergfors. Han anordnade även kortare 
vidareutbildningskurser. Behovet av lärare till de fasta 
nomadskolorna (årskurserna 4 - 6 ) var mindre och i stort sett löstes 
detta med utbildade små- eller folkskollärare. Dels var de fasta 
nomadskolorna färre och dels var tillvaron där bekvämare. 

I vissa fall kunde barn som hörde hemma i årskurserna 1 till 3 få gå 
i den fasta nomadskolan. Det skulle också kunna förekomma att 
barn till icke nomadiserande samer men med nära anknytning till 
renskötseln togs in i dessa skolor. De icke nomadiserande samernas 
barn var annars normalt hänvisade till det allmänna skolsystemet, 
som ibland utnyttjade de gamla lappfolkskolor, där de flesta 
eleverna vid denna tid var svenska barn. Ett exempel på detta är 
den gamla lappfolkskolan, sedermera folkskolan i Tärna i 
Västerbotten. 



Den var arvtagare till den Skytteanska lappskolan, startad år 1632. 
Den var ursprungligen förlagd till Lycksele och blev på 1860-talet 
flyttad till Tärna. 

I Kungl. Maj:ts proposition 1913:97 sidan 20 säjs följande om 
Skytteanska skolan: 

"Beträffande  den Skytteanska skolan i Tärna skulle ovisshet 
kunna råda, huruvida den bör indragas. Då denna skola 
ursprungligen är en donationsskola och då Tärna församling 
måhända är den fattigaste  församling  i riket, vadan den ej 
äger förmåga  att själv på ett nöjaktigt sätt tillgodose sitt 
skolväsen, finnas  onekligen starka skäl för  att skolan 
bibehålles. Men om detta sker, böra bestämmelserna för 
densamma ändras därhän, att nomadlappars barn icke vidare 
må där intagas, så vitt det ej sker på föräldrarnas  egen 
uttryckliga begäran och utan något bidrag till barnens 
underhåll från  det allmännas sida. Skytteanska skolan bör i 
stället bliva, vad den ju och hittills i huvudsak varit, en 
undervisningsanstalt för  de bofasta  lapparnas barn, vilka i 
Tärna är o jämförelsevis  talrika." 

De fasta skolorna för nomadiserande samer i Västerbotten kom i 
det nya systemet att förläggas i Ulriksdal och Östernoret. 
Sedermera ersattes Ulriksdals byskola under några år av 
Husbondlidens byskola varefter Skarvsjö byskola blev den enda 
fasta nomadskolan i Västerbotten. Först på 1940-talet kom den nya 
så kallade nomadskolan att från år 1942 förläggas till Tärnaby som 
nära granne till folkskolan. Den senare blev svensk grundskola och 
bärare av namnet Skytteanska skolan. 

Ett särskilt problem var vilket undervisningsspråk, som skulle 
användas. Med den segregationsideologi som i övrigt känne-
tecknade den Bergqvistska utredningen borde det varit naturligt att 
använda samiska. I sin argumentering ger också utrednings-
männen goda skäl för detta och framhåller språkets stora vikt för 
att bevara den samiska kulturen. Några klara förslag om 
undervisningsspråk ges dock inte. Förmodligen bidrog en del 
praktiska hinder till att samiskan inte kom till användning. 

I förordningen om kåtaskolorna (SFS 1913:287) förbigås frågan om 
undervisningsspråk och samiskan ställning med tystnad. Det enda 
som säjs i 1913 års stadga är (§23) att på de snabbkurser för nya 
lärare, som vid behov kan anordnas, skall undervisas i både 
svenska och samiska. Vidare säjs i §40 att domkapitlet skall pröva i 
vilka fall kunskaper i finska eller samiska behövs hos lärarna. 



I Kungl. Maj:ts proposition, som innehåller förslaget till stadgan 
(1913:97 sidan 17) säjs mera om språket, vilket visar den osäkerhet 
som rådde. 

"Gällande reglemente för  lappmarks ecklesiastikverk 
föreskriver,  att såväl i "lappskola" som i "kat eket skola" 
undervisningen, så vitt ske kan, bör meddelas på svenska 
språket; där undervisningen i lappfolkskolas  nedre 
avdelningar måste äga rum på lapska eller finska  språket, bör 
den enligt reglementet åtminstone i de två sista årsklasserna 
helt och hållet ske på svenska språket. Faktiskt har 
undervisningen skett på lapska språket i kateketskolorna inom 
Arjeplogs, Jockmocks och Gällivare församlingar.  I 
församlingar  söder därom hava lappbarnen länge undervisats 
på svenska samt i de norrut belägna församlingarna 
Juckasjärvi  och Karesuando på finska  språket..." 

Utredningsmännen föreslog att det skulle lämnas till domkapitlet 
att efter hörande av församlingens skolråd och folkskole-
inspektören att bestämma undervisningens språk. Dock bör man 
beakta följande. 

"Då det fäderneärvda  språket måste betraktas som ett av de 
kraftigaste  medlen att bevara beröringen med deras kultur, 
har det icke synts 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. 
Däremot anses icke finska  språket böra få  vara 
undervisningsspråk i någon lappskola, då det icke längre 
användes i andra skolor." 

Det var svårt att få fram lärare som kunde samiska, speciellt den 
rätta dialekten. Läroböcker på samiska fattades. Även en del 
föräldrar önskade att svenskan eller finskan skulle prioriteras. De 
betraktade samiska som i huvudsak ett talspråk utan nämnvärd 
litteratur och tidningar. För barnen, av vilka många inte skulle få 
sysselsättning i renskötseln, var det viktigt att kunna svenska för 
att klara sig i det svenska samhället. Och tala samiska kunde man 
redan. 

Remissvar på den Bergqvistska utredningen 
Den Bergqvistska utredningen överlämnades till domkapitlet i 
Luleå 1909 och skickades ut på remiss till en rad myndigheter och 
berörda socknars skolråd. Remissyttrandena finns refererade i 
propositionen (1913:97) om samernas skola. De flesta accepterade i 
huvudsak förslaget, men en del beklagade den låga standard som 



samernas undervisning skulle få. Flera remissyttranden från lapp-
markssocknarnas skolråd ifrågasatte de flyttande skolorna och 
åberopar goda erfarenheter från missionsskolorna med deras 
internat. De förnekar att missionsskolorna dragit bort eleverna 
från renskötseln. Domkapitlet i Luleå, det vill säga i hög grad 
biskop Bergqvist, bemöter detta och pekar på att ytterst få av de 
nomadiserande samernas barn gått i dessa skolor eller i lappfolk-
skolorna. 

Professor K.B. Wiklund ställer sig bakom utredningens förslag i sitt 
remissyttrande. Han är dock kritisk mot lärarutbildning genom 
snabbkurser av den typ som anordnats i Vittangi och önskar 
repetitionskurser för lärare med den utbildningen. 

Även lappfogdar och länsstyrelser remissyttrade sig och stödde i 
allmänhet utredningsmännens uppfattningar. En del av dem talade 
om riskerna med fasta skolor med inackordering, som leder 
samernas barn bort från renskötseln och nomadlivet. Några 
förordade därför enbart kateketskolor. 

Domkapitlet i Härnösand är i sitt remissyttrande tvivlande på 
uppfattningen att fasta skolor och barnhem drar bort nomadbarnen 
från renskötseln och pekar på andra faktorer som orsakar 
övergång till annan verksamhet än renskötsel. Det bör finnas plats 
för flexibla lösningar. (Kungl. Maj:ts Proposition 1913:97 s 36 ff). 

Det sammanfattande intrycket av remissyttrandena är att nästan 
alla accepterade det ena huvudmålet, nämligen att nomadbarnen 
måste bevaras för nomadlivet och rennäringen. Oenigheten var 
större om det andra huvudmålet, att ge en tillräckligt god 
undervisning. Frågan var om det då räcker med enbart kateket-
skola av den vandrande typen eller om de endast kan ses som en 
förberedelse till de fasta skolorna. De flesta verkade dock ställa sig 
bakom biskop Bergqvists förslag med både vandrande och fasta 
skolor. De delade meningarna och den begränsade erfarenheten av 
den nya organisationen gjorde att det fanns behov av en 
utvärdering och översyn av systemet. Den kom redan i en ny 
utredning år 1915. Därom mera längre fram. 

Riksdagsbehandling 1913 
Departementschefen Fridtjuv Berg godtog det mesta i den 
Bergqvistska utredningens förslag. År 1913 framläggs 
propositionen (1913:97), efter att departementet noga studerat 
även remissyttrandena. Departementschefen ansluter sig till de två 
huvdsyftena nämligen att dels ge alla samer en god utbildning och 
dels att ge förutsättningar för att behålla dem i renskötseln. Han 
anser att samerna endast är skickade att ta till vara fjällvärldens 



resurser och att de riskerar att duka under genom att vänjas av 
med nomadlivet. I likhet med Bergqvist anser departementschefen 
att enbart vandrande kateketskolor är otillräckliga för att ge 
samerna en tillfredsställande undervisning. Också fasta skolor 
behövs därför. 

Man satsar alltså på systemet med både vandrande och fasta 
skolor. Departementschefen är dock inte nöjd med namnen på 
skolorna utan föreslår "vandrande nomadskola" i stället för 
"kateketskola" och "fast  nomadskola" i stället för "lappfolkskola". 

Efter smärre ändringar i Kungl. Maj:ts proposition gick förslaget 
till riksdagen som i stort godtog det inklusive den reviderade 
stadgan för nomadskolorna. 

Statsutskottet instämde med propositionen, men betonade särskilt 
att det nya skolsystemet var att betrakta som ett försök. 

I riksdagen fanns dock kritiska röster. Herr Persson i Stallarhult 
hade förståelse för tankegången att samerna kunde vänjas av med 
nomadlivet genom kontakt med storsamhällets bekvämligheter 
under skoltiden. Han ansåg dock att priset var för högt och yrkade 
avslag av humanitära skäl. Han säger bland annat följande: 
(Protokoll vid lagtima riksmötet 1913, s51f). 

"Om man, för  att bevara denna lappstam, så att den icke skall, 
som det heter, gå sin undergång till mötes, måste gå tillväga 
på detta sättet, så må jag säga, att det är ett hårt medel man 
begagnar, när man icke tillåter dessa barn att bo i en timrad 
stuga eller sova i en bäddad säng, utan tvingar dem att vistas i 
kåtor och där under hela sin skoltid mottaga den undervisning, 
som är föreskriven.  Mig förefaller  det icke vara 
människovänligt handlat mot dessa lappbarn, som man i alla 
fall  vill betrakta som medmänniskor, ty det gör åtminstone jag, 
annars hade jag icke uppträtt här. 
Sedan skulle jag vilja yttra mig om den undervisning, de skola 
få.  Den blir under all kritik, det går nog icke att förneka  det, 
och det säga också de vederbörande, som utlåtit sig härom." 

Herr Persson pekar också på industrialismens och civilisationens 
inträngande i Lappmarken, särskilt genom gruvdriften. Han 
förutsäger att detta kommer att drabba renskötseln och tvinga 
samerna över till andra näringar. Skolan bör förbereda dem för 
detta genom att ge dem tillgång till storsamhällets kultur. 
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Ecklesiastikminister Fridtjuv Berg bemöter detta inlägg och ställer 
sig bakom den Bergqvistska utredningen. Berg ansåg risken vara 
stor att samerna skulle dö ut under inflytande av storsamhället. En 
segregerad skola enligt Bergqvists förslag skulle kunna bidra till att 
hindra en sådan utveckling. 

Doktor Hellström polemiserar mot vad han kallar den officiella 
synen på samefrågorna, såsom den framställs t ex av Bergqvist. 
Den leder till att man söker tvinga samerna till ett nomadiserande 
liv genom att från dem undanhålla kultur, kunskaper och annat 
värdefullt. Detta bygger enligt Hellström på en idylliserande och 
verklighetsfrämmande s.k. etnografisk syn på samerna såsom det 
ter sig för turister, journalister, konstnärer och andra som kortare 
tid vistas i Lappmarken. De nomadiserande samernas liv är i själva 
verket mycket hårt - och han hänvisar därvid till Johan Turis 
skildringar, publicerade i "En bok om samernas liv", 1917. 

Hellström framförde en modern syn på renskötseln och menade t. 
ex. att det är tämligen onödigt och otidsenligt att familjerna skall 
följa med i hela den nomadiserande tillvaron. De bör få tillfälle att 
bli bofasta. Han förebådar därigenom den moderna renskötseln av 
i dag där hustru och barn som regel bor i hus nere i skogslandet och 
endast kortare perioder vistas i fjällområdet. 

Hellström kritiserar den vetenskapliga grunden för den Berg-
qvistska utredningen och säger t. ex. följande. 

"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." 

Trots detta godtar dock Hellström utredningens förslag av flera 
skäl. Förslaget medför att betydligt fler nomadiserande samer får 
tillgång till utbildning. Förslaget innebär också att de bofasta 



samerna skall få tillgång till det allmäna skolväsendet. Dessutom 
är förslaget ett försök som kan revideras. 

Hellström avslutar dock sin plädering med följande formulering (s 
65): 

"Jag ber sålunda, herr talman, att med bestämt 
avståndstagande från  de förutsättningar,  på vilka den kungl. 
propositionen vilar, få  yrka bifall  till densamma." 

Herrar Persson i Stallarhult och Hellström bemöttes av flera 
talare. De menade i likhet med departementschefen att de 
nomadiserande samerna behövde en skola som förberedde dem för 
nomadlivet. De borde bibehålla kontakten med renskötseln och sina 
föräldrar. Det var kulturen kring detta de behövde vara nära och 
lära sig mer om. Man ansåg också att de två kritikerna 
svartmålade nomadlivet, som samerna var anpassade till och som 
de i regel fann sig väl tillrätta med. 

Riksdagen godkände förslaget och den 13 december 1913 kom den 
nya stadgan i Svensk författningssamling som SFS nr 1913:287. 

1913 års skolstadga var en kompromiss. Många skulle ha önskat 
enbart vandrande skolor. Andra åter önskade fasta skolor av 
samma typ som missionsskolorna. De vandrande skolorna var 
populärare i Norrbotten och passade förmodligen de rent 
nomadiserande fjällsamerna där bättre. Speciellt i Västerbotten 
kom en hel del kritik sammanhängande med att även de 
renskötande samerna allt mer började bli bofasta och kombinerade 
renskötseln med jordbruk. Det kom därför en hel del klagomål från 
det hållet och många föredrog missionsskolorna. 
Nomadskoleinspektören Karnell visade i sin årsrapport från 1918 
att cirka 20% av samebarnen inte kom till skolan på grund av 
föräldrarnas " tredska". 

Uppfattningarna och erfarenheterna varierade betydligt och en hel 
del kritik framfördes. År 1915 gjordes därför en översyn av 
samernas skolsystem i en ny utredning vars medlemmar var biskop 
Olof Bergqvist, förre ecklesiastikminister Fridtjuv Berg och 
justitierådet Theodor Marks von Wiirtenberg. Utredningen av år 
1915 accepterade i stort den förra utredningens förslag och 
riksdagens beslut år 1913. Den nya utredningen ansåg att de 
nomadiserande samerna skulle hållas kvar i renskötseln och att 



deras skolsystem skulle vara separat och i stort enligt gällande 
bestämmelser. 

1915 års översyn av det nya systemet var bl. a. en följd av samernas 
klagan och deras obenägenhet att skicka sina barn till skolan. 
Utredningen ledde till att man dels införde mera klara 
bestämmelser om samernas plikt att närvara i skolorna och vilka 
åtgärder som skulle vidtagas mot de som "tredskade". Dels tryckte 
man på att inackorderingen av barnen i de fasta skolorna i större 
utsträckning skulle ersättas av hushållskåtor av trä, där barnen 
skulle bo och utspisas. Detta för att barnen inte skulle vänjas av 
med nomadlivet. 

Utredningsmännen föreslog också att en tjänst som 
nomadskoleinspektör skulle inrättas. Ar 1916 utsågs förre 
folkskoleinspektören och kyrkoherden i Karesuando Vitalis Karnell 
till denna tjänst. Han hade medverkat i Berqvists första utredning 
1909. 

Många av samerna accepterade kåtaskolsystemet. Det gällde 
särskilt i Norrbotten där de nomadiserande samerna i större 
omfattning bodde i tält- och torvkåtor borta från fast bebyggelse. 

Andra ansåg skolorna undermåliga och tiden allt för kort. En del 
samer ansåg att undervisningen var för lång och olämpligt 
placerad under året. Andra klagade på hushållskåtorna som 
bostäder och tält- eller torvkåtorna som skollokaler. Betydande 
sympati fanns speciellt i de södra lappmarkerna för 
missionsskolorna med deras inackorderingar och barnhem. 

Samernas landsmöte 1918 
Samernas kritik av kåtaskolorna kulminerade vid samernas 
landsmöte i Östersund år 1918. Där framträdde Gustav Park, som 
var en av samernas ledargestalter, med ett anförande om skolorna 
där han riktade stark kritik både mot den låga kvaliteten och 
systemet med kåtor för undervisning och inkvartering. 
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Bild 2. Gustav Park. 
Kyrkoherde i Stensele 1927- 55. 

Park inleder med att uttala sin stora tacksamhet över statens och 
många människors välvilja mot samerna, som tog sig uttryck i 
stora satsningar på samernas skolsystem. Han ansåg dock att 
många årgärder blivit felaktiga och ibland direkt skadliga genom 
att de grundas på fel utgångspunkter. (Citat ur Svenska Lapparnas 
Landsmöte, 1918, bil. 2, s 113 f.) 

"Min uppgift  i dag är endast att peka på en delvis eller helt och 
hållet oriktig uppfattning,  som utgör förutsättning  och motiv 
för  lapplagstiftningen  såväl i skolfrågan  som andra frågor." 

Park uttrycker sin stora uppskattning av missionsskolorna och 
anser att de är överlägsna nomadskolorna när det gäller att ge 
samerna tillgång till den utbildning de som medborgare och 
renskötare behöver. Han kritiserar hårt uppfattningen att samerna 
av etnografiska och nationalekonomiska skäl skall hållas kvar i 
nomadlivet och renskötseln genom att få endast en mycket 
begränsad och ineffektiv utbildning. Tvärtom skulle bättre 
utbildning vara till gagn för dem som medborgare och yrkesmän. 
Okunnigheten är enligt Park en bidragande orsak till att samerna 
under århundradena varit i underläge och blivit utnyttjade av 
mindre nogräknade personer. 
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De vandrande nomadskolorna förlagda i kåtor blir också föremål 
för kritisk granskning. Med målande exempel visar Park skolornas 
ineffektivitet och kåtornas olämplighet som skollokaler. 
Hushållskåtorna blir också föremål för Parks ironiska 
kommentarer och omdömen. (Ibid. s 142.) 

"Jag övergår nu till att tala om det, som utgör kanske ändå det 
mest betänkliga i hela den nya lappskolelagen, ja, som enligt 
vad jag kan finna,  är ett riktigt spektakel. Jag menar § 37 i den 
Kungl. kungörelsen av den 23 sept. 1916." 

Gustav Park fortsätter: (Ibid. s 142.) 
"Och i N.D.A. för  den 16 maj 1917 beskriver herr Karnell dessa 
kåtor litet närmare på detta sätt: 

"Invid skolan bygges nödigt antal fasta  hushållskåtor. De 
tillverkas efter  en av mig uppgjord plan, som för 
kostnadsförslags  avgivande f.n.  är under utarbetande hos 
arkitekt, av spontade bräder på en syllring av spärr ar, 
beklädas utvändigt med papp och torv, förses  nedtill med 
torvslänt samt förses  inuti med en särskilt konstruerad kamin 
för  värme och kokning, men utrustas för  övrigt som en flyttbar 
kåta med risgolv, renhudar, kuddar, fällar,  ylleranor". 

Om hushållskåtorna förläggs där annan befolkning än samer bor 
väntar sig Park stora bekymmer med nyfikenhet och nedlåtande 
behandling. Vidare säger han: (Ibid., s 143). 

"Under nu nämnda förutsättningar  är experimentet med 
hushållskåtor vid de fasta  nomadskolorna absolut förkastligt. 
Det blir i sanning ett ödesdigert försök  med barnasjälar, som 
icke är o skapade till objekt för  intressanta experiment, som 
vore de några märkvärdiga växt- eller djurbiologiska 
företeelser.  Inom dessa och andra liknande områden må man 
anställa hur många experiment som helst, men icke med barn." 

I slutklämmen till sitt anförande sammanfattar han sina önskemål 
sålunda. (Ibid s 150 f.) 

1. Missionsskolorna bör vara kvar och vara öppna även för 
nomadbarn. 

2. Den vandrande nomadskolan bör helt och hållet avskaffas. 
3. De fasta nomadskolorna bör helt omdanas till verkliga 

internat. 
4. Hushållskåtorna bör avskaffas. 
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5. Lärarna bör ha full seminarieutbildning från Murjek och 
Haparanda. 

På Gustav Parks tal följde en livlig diskussion. Det stora flertalet 
talare instämde i Parks kritik av kåtaskolsystemet. Till kritikerna 
hörde Karin Stenberg, som blev en talesman för samernas sak i en 
rad sammanhang. Många önskade att de vandrande 
nomadskolorna skulle bort medan missionsskolor och allmänna 
folkskolor skulle göras tillgängliga för både nomadiserande och 
bofasta samer. Andra hävdade att samerna borde ha fritt val av 
vilken typ av skola deras barn skulle gå i och att full jämställdhet i 
utbildningsstandard med andra medborgare skulle eftersträvas. 

Inspektör Karnell, som blivit kraftigt attackerad av Park, 
försvarade sig och ansåg att Park utgick från förhållandena i 
Västerbotten och Jämtland, varifrån den stora majoriteten av 
deltagarna i landsmötet kom. I Norrbotten var samerna betydligt 
mer positiva till kåtaskolorna. Flera talare angrep inspektör 
Karnell och hans åsikter hårt. (Svenska Lapparnas Landsmöte 
1918, s 26.) Landsmötet antog en resolution i skolfrågan (Ibid., s 33). 

Resolutionen, som i sin helhet finns i bilaga 4, innehöll följande 
punkter. 

1. Missionsskolorna bör vara kvar, eftersom de fungerar väl. 
2. De vandrande nomadskolorna bör om möjligt avskaffas. 
3. De fasta nomadskolorna bör förses med bostäder i vanliga 

hus, och hushållskåtorna därmed avskaffas. 
4. Samerna är mycket tacksamma för statens stora satsning på 

samernas skolor, men vill påpeka att satsningen bygger på 
delvis felaktiga principer. 

5. Samerna är villiga att medverka vid bekostandet av skolorna 
i den mån samernas krav kan tillgodoses. 

Resolutionen antogs efter debatt om punkt 2 rörande de vandrande 
nomadskolorna. En stark minoritet ville behålla dem men blev 
nedröstad. 

Inspektör Karnell höll på landsmötet ett anförande, som enligt 
protokollet uppskattades av landsmötet. Han framhöll att 
"...statsmakterna skulle göra allt för  att hjälpa, icke för  att 
stjälpa..." Visserligen "...ställde mötets önskningar regeringens 



principer på huvudet. Regeringen skulle ändå gå önskningarna till 
mötes...." (Svenska lapparnas landsmöte 1918, s 63-64). 

Resolutionen från landsmötet överlämnades vid en uppvaktning 
hos regeringen i Stockholm. 

Vandrande nomadskolorna blir stationära 
Svårigheterna att genomföra kåta skolsystemet och kritiken från 
samerna ledde till att de vandrande nomadskolorna för 
årskurserna 1 till 3 blev allt mindre vandrande. Avsikten med de 
vandrande skolorna var att de skulle flyttas allteftersom de 
renskötande familjerna flyttade. Det var emellertid på många håll 
alltför svårt att flytta skolkåtorna tillräckligt ofta. De tenderade att 
läggas längre ned i lågfjällsområdet eller i skogslandet samt bli mer 
stationära. Så småningom kom en hel del av dessa skolor att 
förläggas ihop med de fasta skolorna för årskurserna 4 till 6. En 
annan tendens var att kvaliteten på undervisningen successivt 
ökades under inflytande av den allmänna skolans förbättring och 
vissa samers krav på samma kvalitet som svenska skolan. 

Den Bergqvistska utredningens och även vissa samers kritik av 
missionsskolorna för att förvekliga och locka bort samerna från 
renskötseln, bidrog till att en del av dem i början på 20-talet lades 
ner. Andra övertogs av staten och användes för andra 
skoländamål. Det var dock många av samerna, som i likhet med 
Park saknade dem och även ifrågasatte åsikten att de med sina 
bekvämligheter och undervisning lockade bort samerna från 
renskötseln. 
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1919 års utredning 
År 1919 tillsattes en lappkommitté, som i första hand skulle syssla 
med renskötselns problem. Inom denna ram tillsattes även en 
särskilt skolavdelning för förnyad översyn av skolsystemet. I denna 
avdelning ingick de båda samerna Gustav Park och Torkel 
Tomasson jämte riksdagsman Emil Kristensson, ordförande, och 
komminister Hans L. Marklund samt nomadskoleinspektör Erik 
Bergström som sekreterare. 

I inledningen till utredningens förslag lämnas en bra redogörelse 
för nomadskolans dåvarande situation. (SOU 1923:52, s 29.) Denna 
redogörelse återfinnes i bilaga 5. Där anges att lägsta under-
visningstiden är 14 veckor per år i den vandrande nomadskolan 
(årskurs 1-3). Den kan dock utsträckas till 28 veckor. 

Lärotider i nomadskolan 
Uppgiften att undervisningstiden i de vandrande nomadskolorna 
skulle vara lägst 14 veckor i stället för 26 som 1913 års stadga (SFS 
1913:287) uppger, har vi inte kunnat finna uppkomsten av. Den 
finns inte heller i 1916 års stadga. Kanske ett detaljstudium av 
nomadskoleinspektörernas rapporter kan ge svaret? 

I 1919 års Lappkommittés förslag till stadga (SOU 1923:52) står i 
Kapitel 4 § 12 följande om lärotider. 

"1. Den årliga lärotiden för  varje lärljungeavdelning i 
nomadskola utgör minst 17 2/7 veckor. 

2. Där förhållandena  det medgiva, må vid såväl visteskola 
som byskola den årliga undervisningstiden för  varje 
lärjungeavdelning efter  vederbörande domkapitels 
beprövande kunna utsträckas till högst 34 4/7  veckor. 

3. Undervisningen i nomadskola skall i regel pågå 6 dagar 
i veckan med varje lärljungeavdelning." 

Enligt protokoll förda vid 1919 års lappkommittés skolavdelnings 
sammanträden inleder den sitt arbete med utförliga 
principdiskussioner. Där konstateras att både samer och svenskar 
kan vara renskötare, men att samerna genom sin långa erfarenhet 
har större förutsättningar att lyckas. Det görs alltså inga 
hänvisningar till ärftliga egenskaper eller dylikt. 

Inte heller är det enligt utredningsmännen visat att ungdomen 
förvekligas av att bo i hus. Det är dock lämpligt av bland annat 



nationalekonomiska skäl att försöka bevara sameungdomen till 
renskötseln. Separata skolor för de renskötande samernas barn kan 
då vara bra för att genom lämplig undervisning ge dem bättre 
förberedelse för yrket. Sådana moment bör i större utsträckning 
komma in i undervisningen. Utredningsmännens grundsyn är 
uttryckt i följande citat från Lappkommitténs skolavdelnings 
protokoll av den 8 december 1919 §3, punkt 6. 

"6. Det angivna syftet  att av lappbarnen genom skolan skapa 
goda renskötare nås emellertid bäst hand i hand med, att 
lapparna ledas till en högre och med övriga befolkningen 
jämställd kulturståndpunkt, ej genom att utestänga dem från 
den allmänna kulturen. Denna högre kultur är ingalunda för 
lapparnas framtid  farlig,  utan anses tvärtom, att den, 
meddelad på rätt sätt och med nödigt hänsyntagande till 
renskötselns och fjällivets  särskilda förhållanden,  blir den 
förnämsta  förutsättningen  för  att kunna bibringa lapparna den 
rätta synen och aktningen för  deras speciella yrke renskötseln." 

Inom utredningen diskuterades också lokaler, tidsplaner och dylikt. 
Park talade för fasta skolor även för lågstadiet. Tomasson talade 
för tvåterminssystem bland annat för att underlätta lärar-
rekryteringen. Han ville göra undervisningens utformning lik den 
vanliga svenska skolans. 

Man diskuterade också läroämnena. Sålunda förslogs ett särskilt 
ämne "Hygien" inom vilket även nykterheten skulle tas upp samt så 
konkreta saker som att lära barnen att "inte spotta i kåtariset". 



Utredningsmännen var också ute i samebyarna för att samla in 
samernas synpunkter, vilka framgår av "Transumter av yttranden 
rörande skolfrågor vid 1919 års lappkommittés möte med lappar." 

Svaren är som väntat beroende av de lokala förhållandena. En 
ganska genomgående tendens är att man kritiserar systemet med 
skol- och hushållskåtor, särskilt de specialkonstruerade 
hushållskåtorna av trä, som barnen vid de fasta nomadskolorna 
skulle bo i på vintern. På många håll önskade man skolhem i hus 
både för undervisningen och boendet. 

På de flesta håll önskade föräldrarna undervisning i svenska i 
första hand, även om röster höjdes för samiskan. 

Mycket delade meningar var det om när under året undervisningen 
skulle ske och hur omfattande den skulle vara. Där spelade de 
lokala förhållandena och hänsynen till renskötseln in. 

Byggande på samernas kritik argumenterar även utrednings-
männen emot de ovan nämnda hushållskåtorna. Utrednings-
männen ifrågasätter påståendet att boende i vanliga hus skulle 
vända samebarnen bort från nomadlivet. Erfarenheterna talar ett 
annat språk. Hushållskåtorna döms ut som ohygieniska. I stället 
kunde vid varje fast skola finnas en kåta mer lika samernas vanliga 
kåtor och med motsvarande utrustning. De skulle kunna användas 
i den undervisning i nomadkunskap som utredningsmännen fäster 
stor vikt vid. 

Utredningsmännen pekar också på de stora skillnaderna i åsikter 
och livsvillkor mellan olika samebyar. Det är till exempel stor 
skillnad mellan Norrbotten, där skolkåtor av olika slag är tämligen 
populära, och Västerbottens eller Jämtland, där samerna redan är 
vana vid att bo i hus. Det bör därför vara stor frihet i valet av 
inkvarteringen av barnen, varvid föräldrarna bör ha ett ord med i 
laget. Så blev det också i stadgan. 

Intresset för och behovet av skolundervisning varierade mycket. 
Det är därför enligt utredningsmännen bra om omfattningen av 
undervisningen och dess förläggning i tiden kan få variera. 
Utredningsmännen räknar med att med tiden kommer önskan att 
få undervisning av samma omfattning som i den vanliga skolan att 
växa fram. 



Den utbildning på cirka ett år, som många lärare fått vid 
snabbkurser i Vittangi, är enligt utredningsmännen för kort och bör 
ses som en nödlösning. 

År 1923 lade skolavdelningen av 1919 års lappkommitté fram sitt 
betänkande med förslag till stadgar för nomadskolan och 
nomadskoleinspektören jämte motiveringar (SOU 1923:52). Där 
föreslås att större flexibilitet bör råda både rörande tidpunkten och 
omfattningen av undervisningen. Föräldrarna bör få större 
inflytande över detta. Vidare skulle kvaliteten på undervisningen 
höjas genom att seminarieutbildning krävs av lärarna. Vidare bör 
bofasta samer och svenskar kunna tas in i nomadskolorna under 
vissa betingelser. Utredningsmännen framhöll även att flexibilitet 
skulle gälla även för skollokaler och inkvartering. 

Förslagen blev i stort godtagna och ledde till 1925 års stadga. På 
förslag av remissinstanserna inrättades nomadskolefullmäktige i 
varje distrikt med representanter för samebyarna. Ett distrikt 
motsvarade i allmänhet en fast nomadskola. 

Vidare beslöts att undervisning "där ej särskild förhållanden  annat 
föranleda,  skall meddelas på svenska språket" (SFS 1925:511). 
Dessutom beslöts om lärotider följande (Kapitel IV, § 10:1-3.) 

"1. Den årliga lärotiden för  varje lärjungeavdelning i 
nomadskola utgör minst 17 2/7 veckor. 

2. Där förhållandena  det medgiva, må vid såväl visteskola 
som byskola den årliga lärotiden för  varje lärjunge-
avdelning kunna utsträckas till högst 34 4/7  veckor. 
Beslut härom fattas  av domkapitlet, sedan nomad-
skolinspektören i ämnet avgivit förslag  eller utlåtande 
samt vederbörande nomadskolfullmäktige  lämnats 
tillfälle  att yttra sig." 

Kåtaskolsystemet avvecklas 
Utredningens förslag och de nya stadgarna av år 1925 beredde 
vägen för att samernas skolor skulle komma i jämnhöjd med det 
allmänna skolväsendet både i kvalitet och undervisningstid. En 
annan effekt var att kåtaskolsystemet successivt avvecklades med 
kulmen under 1940-talet. Detta var i hög grad de båda 
sameledarna Parks och Tomassons förtjänst. De var ivrigt och 
effektivt verksamma både inom och utanför utredningen. 



Gustav Park har nyligen skildrats av Oscarsson (1989) och Torkel 
Tomasson av Stoor (1988), varför jag inte behöver gå närmare in 
på deras insatser här. 

De närmaste decennierna fram till 1950-talets början kännetecknas 
o ' 

av successiva förändringar och delreformer. Ar 1938 gjordes en 
översyn av nomadskolorna som ledde till en ny stadga (SFS 
1938:479). Huvudprinciperna var desamma som tidigare. Sålunda 
vände sig skolorna till nomadsamernas barn i första hand. De 
vandrande och fasta nomadskolorna bibehölls. De kallades även 
visteskola resp. byskolor. De förra kunde dock förekomma både i 
sommar- och vinterform varav visteskolorna allt mer förlades till 
skogslandet med utnyttjande av hus både för inackordering och 
undervisning. Ofta förlades visteskolorna vid byskolorna. Den 
sista visteskolan med undervisning på sommaren avvecklades 1952. 
Undervisningen skulle som tidigare ske på svenska om inte 
särskilda omständigheter föreligger. Dessutom sägs att 
undervisningstiden för alla årsklasser skall vara 34 4/7 veckor. Den 
kan dock i särskilda fall sänkas ända till 18 3/7 vecka per år. 

Inkvartering av eleverna i hushållskåtor vid de fasta nomad-
skolorna hade kritiserats kraftigt. I 1938 års stadga sägs ingenting 
om hushållskåtor som lösning på inkvarteringsbehovet. 
Inackordering är den metod som rekommenderas, vilket framgår 
av följande citat: (SFS 1938:479, § 33) 

"1. Därest förhållandena  nödvändiggöra inkvartering av 
vissa lärljungar vid visteskola, skall genom lärarens försorg 
antingen inackordering verkställas hos å skolplatsen boende 
lappfamiljer  eller särskilt hushåll, lämpat efter  vistesbruk, 
upprättas för  lärljungarna. 
2. Under den tid, barnen bevista byskola, skola de i 
allmänhet bo och förplägas  i särskilt hushåll, som genom 
nomadskoleinspektörens försorg  inrättas i härför  lämplig 
lokal. Anses i något fall  inackordering av barn böra anordnas 
hos i trakten boende familjer,  kan så undantagsvis ske." 

Inte heller när det gäller lokaler för visteskolornas undervisning 
nämns något om användning av kåtor. Det talas i stället om 
"byggnader" och reparation av sådana (SFS 1938:479, § 36). 



Efter 1938 skedde en successiv avveckling både av visteskolor 
förlagda i tält- eller torvkåtor inom fjällvärlden och hushållskåtor 
för inkvartering. 

Samernas kritik av skolsystemet fortsatte även efter 1925 års 
reform. Allt fler visteskolor blev i realiteten fasta och knöts i vissa 
fall till de fasta byskolorna. Vid landsmötet i Arvidsjaur 1937 krävde 
samerna för sina barn full jämställdhet med svenska skolbarn. 
Sommarkurserna borde avskaffas och hushållskåtorna skulle 
ersättas av internat. 

Som sammanfattning av kåtaskolsystemet under 20- och 30-talen 
kan sägas följande. 

Tiden från 1913 års reform av sameskolan fram till 1940-talet kan 
ses som en period på gott och ont i samernas skolhistoria. Nu 
efteråt ter sig reformen säregen med tidstypisk. En positiv effekt 
var att praktiskt taget alla samebarn gick i skolan. Den är säkert 
värd ett närmare studium för att visa vilka drivkrafterna var. Man 
kan bl a nämna följande tänkbara faktorer, som delvis är 
besläktade med varandra. 

1. Det gällde att nå alla samebarn med någon form av 
undervisning, vilket i stort lyckades. 

2. Skolformen var billig och enkel att anordna. 

3. Många föräldrar hade motvilja mot att skicka barnen till skolan 
särskilt om detta innebar att de måste lämna hemmet. 

4. Det fanns det s k etnografiska motivet, som bl. a. hade att göra 
med turismen. Där betraktade man samerna som en form av 
naturbarn som passade bäst i den omgivning, där renskötseln 
bedrevs. De skulle förvekligas och på olika sätt föras på avvägar 
av att gå i vanliga skolor och bo i vanliga hus bland den övriga 
svenska befolkningen. 

5. Ett annat motiv är det s.k. nationalekonomiska motivet. Det 
anses endast vara genom renskötseln som man effektivt kan 
utnyttja fjällvärlden. Den renskötande samebefolkningen bör 
därför bevaras. 



6. Den darwinistiska teorin i vantolkat skick kan ha spelat in. Enligt 
denna lära skulle samerna vara särskilt väl anpassade genom 
naturligt urval till livet i fjällvärlden men inte till livet i den 
västerländska civilisationen. 

7. En annan besläktad teori var av mera renodlad rasteoretisk 
natur. Därvid tilldelade man samerna en rad egenskaper och 
särdrag som ansågs vara ärftligt betingade. Vid denna tid förekom 
även i den vetenskapliga debatten sådana teorier och även 
empiriska studier bl a av samerna ur raslig synpunkt. Särskilt aktiv 
var den fysiologiska antropologin, som inkluderade olika 
mätningar och bedömningar av samernas både fysiska och psykiska 
egenskaper. 

Under nomadskoleinspektörernas ledning genomfördes och 
modifierades kåtaskolsystemet under 20 - och 30 - talet. Det skedde 
säkerligen med blandade känslor. 

Kritiken från många samer var hård och innehöll även krav på 
likställdhet med det svenska skolsystemet, vilket riksdagen uttalat 
sig för år 1939. Detta innebar att samerna krävde lika lång skoltid 
som svenskarna. 

Personliga erfarenheter av kåtaskolorna 
Det finns många vittnesbörd och åsikter om hur kåtaskolorna 
fungerade och hur samerna reagerade på dem. Vid sidan av 
utredningar, politiska beslut och dylikt finns det rapporter och 
berättelser av nomadskoleinspektörer, lärare, författare, 
journalister och naturligtvis från eleverna själva. Här följer några 
smakprov ur dessa omfattande källor, som också ger många 
sakupplysningar av intresse. 

Nomadskoleinspektörernas årsrapporter och andra skriftliga 
dokument 

Under perioden 1917-1950 verkade följande nomadskole-
inspektörer: 

Vitalis Karnell 1917-1919 
Erik Bergström 1920-1933 
Axel Calleberg 1933-1945 
Israel Ruong 1945-1967 
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Vitalis Karnell var född 1862 i Kalmar län och hade varit 
folkskoleinspektör i Norrbotten och kyrkoherde i Karesuando. Han 
var medarbetare i Bergqvists utredningar år 1908-9. Han hade 
redan tidigare som folkskoleinspektör i Lappmarken uttalat sig för 
segregation av de nomadiserande samerna. Som 
nomadskoleinspektör solidariserade han sig med och försvarade 
den Bergqvistska utredningens förslag inklusive kåtaskolsystemet 
med de av Karnell lanserade hushållskåtorna. Det var för honom 
den naturliga lösningen om man ville bevara samernas sätt att leva 
och fostra deras barn för nomadlivet. Karnell var besviken över 
samernas motstånd mot skolorna - den bristande tacksamhet och 
ansvarskänsla, som han ansåg de visat genom att "tredska" när det 
gällde att skicka sina barn till skolan. 

Karnell fäller även kritiska kommentarer om samerna, till exempel 
följande i sin rapport som nomadskoleinspektör 1917 (s. 4). 

"Helst skulle de vilja leva fullkomligt  fritt,  obundna av lagar 
och förordningar,  även om de därigenom skulle gå till sin egen 
undergång." 

Ett annat exempel på Karnells uppfattningar om samerna finns i en 
tidningsintervju återgiven i bilaga 6. Karnell räknar dock med att 
genom upplysning övervinna motståndet trots all kritik han 
upplevt. Speciellt besvärliga ansåg han att samerna i Västerbotten 
var. Detta berodde enligt Karnell på att bygdegemenskapen var 
svagare och att samerna levde allt för spridda. Många bedrev 
jordbruk och renskötsel samtidigt och bodde åtminstone delar av 
året i bostadshus. 

Erik Bergström som efterträdde Karnell var född i Stockholm år 
1888. Han var filosofie doktor och hade varit anställd vid Uppsala 
universitets zoologiska museum. Han var lappfogde i Västerbotten 
1914-1919 och sakkunnig i 1919 års lappkommitté, som även 
utredde skolfrågan. Han tillträdde tjänsten som 
nomadskoleinspektör den 1 januari 1920. I sina årsrapporter 
uppehåller han sig ingående vid lokalproblemen. Lokalerna är 
enligt honom av mycket varierande typ och kvalitet. De flesta fasta 
nomadskolorna är inhysta i förhyrda rum i bondgårdar. Jukkasjärvi 
och Arjeplogs fasta nomadskolor är av tämligen god kvalitet och 
renoverade, eftersom de förlagts i gamla lappfolkskolor. 

Nästan alla lärarna i de vandrande nomadskolorna var i början 
snabbutbildade vid den tillfälliga lärarutbildningen förlagd till 



Vittarigi. Enligt Bergström var deras kunskaper i allmänhet allt för 
bristfälliga. I de fasta skolorna hade man med viss möda fått fram 
lärare med utbildning från vanliga småskollärar- eller 
folkskollärarseminarier. 

Erik Bergström godtog åtminstone i början organisationen av 
skolan för samer enligt kåtaskolmodellen utan större 
ifrågasättande men kom sedan via 1919 års utredning att medverka 
i sameskolans standardhöjning och anpassning till uppläggningen i 
det allmänna skolväsendet samt större flexibilitet rörande lokaler 
och undervisningstider. 

Han gör i sina årsrapporter inga mer ingående kommentarer om 
samerna och deras barn. I sin årsberättelse för år 1920 säger han 
(s 11 och 12). 

"Lärjungarnas uppförande  har i stort sett varit gott. 
Nomadbarnen utmärka sig i regel för  stor foglighet  och lydnad 
sedan de en gång förstått  innebörden av skolarbetet." 

Erik Bergström intresserade sig särskilt för undervisningen i 
hembygdskunskap och sameslöjd samt geografi och naturlära. Han 
anordnade kurser för lärarna och förmedlade bland annat 
kunskaper om olika bergarter. Det syns i till exempel 
Nomadskoleinspektörernas rapport för 1929/30, (s 5). Detta har 
även vitsordats av Israel Ruong, som ansåg att denna 
undervisning var allt för akademisk för samebarnen i 
visteskolorna. (Intervju den 10 april 1985 i Uppsala.) Ruong ville ha 
sådana moment senare i utbildningen, helst under ett 7:e skolår. I 
mitt intervjureferat står följande: 

"Han var också varm anhängare av att samerna skulle lära sig 
biologi och geologi m rn vilket medförde  att man samlade 
växter och även stenar av olika arter på ett sätt som gick över 
huvudet på många av barnen enligt Ruongs uppfattning.  Erik 
Bergström hade rest mycket i området och även lärt sig lule-
samiska flytande." 



Carl Axel Calleberg som efterträdde Bergström var född i Dalarna 
1891. Han var kyrkoherde i Sorsele, innan han år 1933 blev 
nomadskoleinspektör. Han avgick 1945 då han blev folkskole-
inspektör i Dalarna. 

Calleberg ger i en uppsats (Ymer 1942) en beskrivning av samerna 
och sameskolan inklusive dess historia. Han säger där att 
reformerna 1913 och 1916 var nödvändiga. Innan dess var 
samernas skolgång oregelbunden och utspridd på flera skolformer. 
Det var nödvändigt att samla barnen till de nomadiserande 
samerna i särskilda skolor för att få med alla och ge dem en väl 
avpassad undervisning. Han konstaterar att reformer behövdes 
och lokalerna upprustas Detta skedde också under inverkan av 
samernas kritik och önskningar. En ny stadga av 1938 går i denna 
riktning. 

År 1938 vände sig Calleberg till ecklesiastikministern med en 
skrivelse rörande nomadskolornas organisation och lokalfrågor 
samt undervisning i samiska och nomadkunskap samt start av 
fortsättnings-undervisning. Departementet begärde yttrande av bl 
a skolöverstyrelsen, länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten 
samt domkapitlet i Luleå. Calleberg ville ersätta skolkåtorna med 
hus, det rådande systemet med skol- och hushållskåtor som han 
kritiserat hårt, med ett system baserat på fasta skolor med skolhem. 

Han ville vidare att 34 4/7 veckors skolgång skulle genomföras 
över hela linjen och att man skulle utreda frågan om 
fortsättningsundervisning. Undervisning i samiska under två 
veckotimmar borde införas. 

Huvudfrågan för Calleberg är att få till stånd en upprustning och 
nybyggnad av skolor och skolhem. Han gör därför en inventering 
av dåvarande lokaler och gör förslag till en successiv 
byggnadsverksamhet jämte ändringar i vissa skolors belägenhet. 
Detta låg sedan till grund för skolöverstyrelsens arbete med 
ärendet under 40-talet. Berörda myndigheter ställde sig i stort 
positiva till förslagen om nomadskolornas organisation och 
upprustning av lokalerna. 



Han pekar på behovet av modernisering av skolorna i form av 
ordentliga internat med både undervisning och inackordering i hus. 
Han säger 

"Jag vågar det bestämda påståendet, att kunskap inte förstör 
lapparna och nomadlivet, utan den bygger upp och höjer det 
lapska folket  och skapar ansvar samt tar bort 
mindervärdighetskänslor." 

Calleberg samarbetade väl med samerna enligt bland andra Ruong 
(muntlig information) och bidrog kraftigt till kåtaskolans 
avveckling till förmån för internatskolor. 

Följande citat ur en artikel av Gustav Park (1958, s 3) visar 
samernas uppskattning av hans insatser. 

"Tack vare sin administrativa skicklighet, sin målmedvetna 
energi och sin obestridiga sakkunskap kunde han övertyga 
statsmakterna om att systemet med kåtaskolor och några års 
korta kurser vid fasta  nomadskolor med urusla lokaler och 
med kåtor som bostäder för  skolbarnen var ett otidsenligt och 
mindervärdigt skolsystem för  nomadbarnen. Han lyckades 
också under sin tjänstgöring vid nomadskoleväsendet få  till 
stånd tidsenliga skollokaler och fina  barnhem vid alla 
befintliga  nomadskolor. Därmed har sålunda samebarnen i 
undervisnings- och inkvarteringshänseende upphöjts till 
samma kulturnivå som landets övriga barn. Samefolket  står 
därför  i stor tacksamhetsskuld till f.  nomadskolinspektören 
C.A. Calleberg, som både ville och kunde utföra  detta 
jättearbete till samefolkets  bästa. G. P-k." 

Israel Ruong var född i Arjeplog år 1903 av samiska föräldrar och 
var verksam som lärare vid nomadskolan i Jukkasjärvi medan han 
studerade vidare vid Uppsala universitet, där han blev docent i 
samiska. 

Ruong blev nomadskoleinspektör år 1945. Han var ivrigt verksam 
inom Svenska Samernas Riksförbund och var dess ordförande åren 
1960-1967. 

o 

Aren 1960-1973 var han redaktör för tidningen "Samefolket"  och 
var särskilt under 60-och 70-talet de svenska samernas talesman. 
Han fick professors namn år 1969. 



Ruong fullföljde sin föregångare Callebergs arbete med att 
avveckla kåtaskolorna till förmån för internat samt att söka höja 
sameskolans kvalitet till samma nivå som den allmänna 
folkskolans, i lan var mycket kritisk till kåtaskolorna och de 
motiveringar som lag bakom. 

År 1949 framlade Ruong ett förslag som ledde till att ett sjunde 
skolår infördes i de sydligare delarna av Lappmarken från läsåret 
1950/51. 

Utvidgningen av skoltiden möjliggjorde mer undervisning i det 
fria, så kallade fältstudier. 

Ruong arbetade mycket med att förnya och förbättra kursplanerna 
och att få fram läromedel. Detta kom till uttryck i hans arbete som 
utredare av det sjunde skolåret med dess fjällkurs. Som ledamot i 
1957 års utredning om sameskolan medverkade han till att ge även 
samerna en nioårig skolgång liknande den svenska grundskolan, 
men anpassad till samernas behov. Denna utredning trycker starkt 
på svenskans betydelse. Enligt min intervju (18 mars 1992) med 
hans efterlämnade maka Maja Ruong arbetade han hårt i 1957 års 
utredning för att hävda samiskans ställning, men mötte kraftigt 
motstånd bl. a. från skolöverstyrelsen. Snart blev det uppenbart att 
samiskan var i fara och att många samer övergått till svenska som 
huvudspråk. Ruong satte då igång med ett intensivt arbete med att 
få in mer samiska i undervisningen och att få fram läromedel i 
samiska och om samiska förhållanden. 

Bild 3. Israel Ruong 



Vid sin död 1986 var han samernas främste talesman och ledare, 
respekterad både av samer och icke-samer. Hans levnad och 
insatser kommer säkert att dokumenteras. 

Nomadskollärarnas vittnesbörd 
Det finns flera lärare som vittnat om sina egna erfarenheter av 
kåtaskolorna. Här följer några exempel. 

Kallv Holmström var småskollärare och blev nomadlärare av som 
det förefaller en tillfällighet. Hon var inte av samisk börd. Efter 
några år sökte hon sig därifrån, av allt att döma på grund av 
ensamheten, det tunga ansvaret och påfrestningarna på hälsan i de 
kalla och dragiga kåtorna. 

Kally Holmström har skildrat sina erfarenheter i boken 
"Nomadskola. En lapplärarinnas upplevelser." (Stockholm 1938). 
Hon uttalar sig mycket välvilligt och positivt om samerna och deras 
barn, men finner det felaktigt och i längden omöjligt att genom 
kåtaskolsystemet söka hålla dem borta från bekväma bostäder, 
sundare kost och god utbildning. Hon finner att även samerna 
själva vill bort från mycket i det traditionella nomadlivet 
symboliserat av kåtorna. 

Hon kritiserar tält- och torvkåtorna som undervisningslokaler för 
lågstadiet. De är kalla, fuktiga, ofta fyllda av rök och myggor. 

Ändå mera kritisk är hon mot hushållskåtorna, som kan dömas ut 
som bostäder och hälsovådliga. Hon ger en målande beskrivning ur 
vilken vi citerar följande: 

"Barnens bostäder bestå nämligen här a.v kåtor med timrade 
eller spontade, sågspånsfyllda  väggar, jordgolv täckt med ris, 
och i stället för  kåtans öppna eld står mitt på golvet en järnspis 
och en murad öppen härd. Här bo tio till femton  barn med en 
lapsk kvinna som husmor, och det hela står under 
lärarinnornas tillsyn. - Dessa internat ha erhållit sin 
utformning  med det syftemålet,  att barnen även under sin 
skoltid skola få  uppleva sitt »golvliv», men både lapparna 
själva och deras lärarinnor ha en hel del att anmärka på denna 
bostadsform,  som för  övrigt också helt utdömts av läkare på 
grund av direkt hälsofara  för  de små.. 



Då vi öppna den nedisade dörren och stiga in i kåtan, finna  vi 
det helt säkert »bedårande», precis som alla turister och 
tillfälliga  besökare pläga göra. Barnen ha just kommit från 
skolan och längta efter  mat, och att det verkligen finns  mat i 
grytorna, som stå och puttra på spisen, det känns minsann, ty 
luften  är fylld  av matångor och doft  av nybakat bröd. 
Järnspisen utstrålar en sådan hetta, att vi efter  en stund alla 
är o »stekta» och blossande röda om kinderna, men då vi dra 
oss utåt kåtaväggen, känna vi genast kylan och draget." 

Det är alltså en tämligen kritisk skildring av kåtaskolorna, även om 
hennes bok innehåller idylliska moment och ömsint skildringav 
barnen. Hon önskar en avveckling eller förändring av kåtaskolorna 
och en anpassning till det svenska skolsystemet, kanske en 
integrering med den. 

Sigrid Rutfjäll var född 1898 och tjänstgjorde länge inom nomad-
skolorna. Hennes minnen är nedtecknade och kommenterade av Bo 
Lundmark och utkom 1990 under titeln "ABC bland fjällen".  Hon 
var dotter till en renskötare inom Frostvikens sameby i Jämtland. 
Sigrid säger själv att hon växte upp med Bibeln och Rosenius 
postilla. Själv hade hon gått i Hillesands missionsskola, om vilken 
hon uttalar sig mycket positivt. 

Efter en fyra månaders kurs vid en folkhögskola kom hon in på 
snabbutbildningen för blivande lärare vid vandrande nomadskolor. 
Utbildningen var förlagd till Vittangi under ledarskap av 
kyrkoherde Georg Bergfors. Från tiden i Vittangi nämns bl. a att 
alla elever utom en var flickor. 

Sigrid tjänstgjorde nästan hela tiden i Jämtland och Härjedalen, 
mesta tiden vid Storvallens nomadskola i Mittådalen, där hon 
vanligen hade hand om årskurserna 1 till 3. Dessa gavs där som 
vinterkurser. 

Hon undervisade även i tältkåtor och uttalar sig positivt om detta. 
Speciellt nämner hon närheten till naturen och kontakten med 
renskötseln som värdefulla, (s 85). 

Sigrid var dock medveten om de stora bristerna inte minst i de 
lokaler som användes vintertid även för årskurs 1-3. Hon nämner 
sålunda att de ursprungliga lokalerna för nomadskolan i 
Storvallen var synnerligen bristfälliga: 
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"I skolsalen som inte ens mätte fem  gånger fem  meter trängdes 
ibland upp till 20 elever. Men trängseln var nog inte det värsta 
problemet, utan kylan och draget. Vintertid  måste jag dä och 
då låta barnen gå fram  till kaminen för  att värma händerna. 
Jag är säker på att den kalla och dragiga lokalen var orsak till 
ett par fall  av lunginflammation  bland barnen. Själv plågades 
jag också tidvis av värk till följd  av de miserabla 
förhållandena." 

Det var därför en stor lättnad när det byggdes en ny skola med 
internat 1946. Hon hyllar t o m nomadskolinspektören Calleberg i 
en dikt (s 118) 

"Aldrig vi glömma den gåvan 
alltid vi minnas den man 

som byggde en borg åt oss fjällbarn 
och Calleberg det heter han." 

"Jijmie Sakka" * gick ur tiden den 9 juni 1981. 

Terese Torgrim var prästdotter från Pajala och gick igenom 
Haparanda seminarium för utbildning till småskollärare, där hon 
tog examen år 1910. Tereses levnad och erfarenheter har beskrivits 
i en intervjubok av Bo Lundmark. "Från skolkåtor och renfjäll", 
(Luleå, 1972). Hon tjänstgjorde i ca 40 års tid både i skolkåtor på 
sommaren och i fasta nomadskolan med lågstadium i Jukkasjärvi 
kyrkby. Hon fann arbetet i tältkåtorna hårt men gör inget uttalande 
om skoltypens värde för barnens undervisning. Hon är dock glad 
när de ersätts av internat i hus. Detta innebar också slutet för 
hushållskåtorna som hon fördömer som "bedrövliga", (s 39) 

Hon nämner den ibland hårda tillvaron. 
"De många somrarna i visteskolans tjänst har krävt sin tribut 
och så småningom bundit Terese  vid rullstolen." 

Trots detta är hon nöjd med sin insats och prisar som flera andra 
lärare sina elever. 

Sara Nutti (Odaterad stencil från Nordiska museet) är same och 
tjänstgjorde bl. a. vintertid vid Lannavaara nomadskola och 
sommartid vid Lainiovuoma samebys visteskola i Norge. Hon är 
mycket positiv till kåtaskolan som hon finner väl avpassad till 
fjällsamernas behov, i varje fall i de nordligaste samebyarna. 

* "Jijmie Sakka " = fröken Sigrid 



Dessa skolor ger till exempel större möjligheter än barnhemmen 
vid missionsskolorna för samebarnen att upprätthålla den 
värdefulla kontakten med föräldrarna. Hon uttalar sig särskilt 
välvilligt om ämnena sameslöjd och hembygdskunskap. 

Sara Nutti önskar att samiskan kom in som ett särskilt ämne på 
schemat inte minst med tanke på behovet av kunskaper i ren-
skötselns terminologi. 

Ulla Victorin, född Johansson-Daimar, har intervjuats av Bo 
Lundmark (Samefolket 1991, nr 4) Hon hade utbildats vid Murjeks 
seminarium och tjänstgjorde sedan både i vandrande nomadskolor 
och fasta nomadskolor. Hon beskriver ingående de svårigheter och 
strapatser som mötte den nya lärarinnan i skolkåtan. Hon 
tjänstgjorde tydligen mest i Norrbotten där skolkåtor var vanliga. 
Bristen på undervisningsmaterial var ofta stor och det gällde att 
vara uppfinningsrik. Hon beskriver t. ex hur man använde Åhlén 
och Holms postorderkatalog vid undervisning i svenska. 

Ulla Victorin undervisade även i de fasta nomadskolorna och 
uttalar sig mycket kritiskt om hushållskåtorna. 

Intervju med f.d. elev sommaren 1990. 
I annat sammanhang genomförs intervjuer med f.d. elever. Detta 
ingår i ett projekt vid Västerbottens museum och vars planering vi 
deltagit i. Vi har dock själva mer eller mindre systematiskt 
intervjuat några elever i sameskolorna. En av dem är Johannes 
Blind, numera bosatt i Tärna. Här återges de anteckningar som vi 
gjorde. 

Johannes Blind föddes 1921 i Könkemä sameby. Han är sedan 
många år bosatt i Tärna. Johannes gick i kåtaskolan 1928-1934. 
Hans lärare var Kally Holmström i årskurs 1-3 i Norge. 
Undervisningen skedde i tält. ; 

Han bodde vintertid i träkåta vid Karesuando (2 km till skolan). 
Han deltog även i vinterkurser för årskurserna 1-3. I Kitdalen i 
Norge på sommaren. Två lärare på sommaren (1 åk 1, 1 i åk 2-3). 
På vintern 1 lärare i åk 1-3, 1 lärare i åk 4-6). Andra lärare hette 
Skott. Sommartid var det 6 kåtor: 2 lärarkåtor, 2 skolkåtor och 2 
hushållskåtor. 



Vinterkurser hölls under tiden 15/12-15/4. Sommar-kurserna var 
längre. Föräldrarna var sällan på besök, mest vid jul. 
o 

Ak 1-3: Läsning, skrivning, läsning+ psalmer utantill. Första året 
mest svenskundervisning (Wiklunds läroböcker). Mycket om renen 
vid språkövningarna. All undervisning skedde på svenska. Barnen 
kunde något norska och finska samt väl samiska. Belöning 
(kandisocker) på lördag till dem som ansträngt sig att tala svenska. 
Inga straff.Första året skrev man på knäet. I årskurserna 2-3 hade 
man en bräda i A4 format som underlägg. Läraren hade 
griffeltavla. Hemläxor var vanliga. 

I årskurserna 4-6 kom andra ämnen in. Även en del 
nomadkunskap.Prov och betyg (C - A) förekom. Inspektörer var 
högre herrar som lyssnade till förhör. 

Johannes tyckte i stort sett bra om skolan. Den var nog bättre än att 
gå i svenskskolan. Man bråkade en del med barnen i svenskskolan, 
hade snöbollskrig bl a . 

Icke samiska författare och turisters syn 
Många journalister och författare besökte samerna som turister 
eller mera långvarigt. Här följer ett par exempel på icke samer som 
mer ingående lärt känna samerna och deras liv. 

Ester Blenda Nordström var journalist och författare. Hon skrev 
lappmarksskildringen "Kåtornas folk"  (1917), där hon beskriver 
sina färder och även sin tid som lärare i kåtaskolan. Hon 
tjänstgjorde som lärare i en vandrande nomadskola under en 
sommar. Skolan var tydligen belägen vid en samebys sommarviste 
norr om Torne träsk på norskt område. Hon tjänstgjorde där från 
mars till september. Tydligen bodde de flesta av de 14 eleverna hos 
föräldrarna i kåta liksom även lärarinnan. Undervisningen skedde 
också i kåta. 

Skildringen är tämligen idyllisk och mycket välvillig mot 
samebarnen som är mycket ivriga att lära och välartade. 
Undervisningen har stora svårigheter genom bristen på läroböcker 
på samiska, och de läroböcker som finns är inte heller anpassade till 
samiska förhållanden. K.B. Wiklunds läroböcker har inte kommit 
än. Undervisningen i svenska stöter på stora svårigheter både när 
det gäller uttalet och förståelsen. Eleverna har också mycket stora 



brister från tidigare undervisning vilket till exempel kommer fram i 
synnerligen primitiva metoder för att hantera de fyra räknesätten. 
Eleverna försöker lösa enkla additioner genom att rita streck, som 
de sedan försöker räkna. Det hela ger en romantiserad bild av 
skolmiljön, men ger också intryck av en tämligen ineffektiv 
undervisning. 

Emilie Demant-Hatt var danska och levde bland samerna i Torne 
lappmark under ett år (1907-08). Hon besökte sedan Lappland ett 
antal gånger och var nära vän med Hjalmar Lundbohm och Johan 
Turi. Hon hade ingen egen erfarenhet som lärare utan byggde på 
sina iakttagelser och samtal med föräldrar och lärare. 

Hon är kritisk mot internatskolor eller inackordering hos bönderna. 
Detta för med sig tuberkulos, drar bort barnen från renskötseln, 
där de väl behövs, och kan leda till att de helt överger renskötseln. 
Hon ansåg att undervisning via vandrande kateketer var fullt 
tillräckligt för samerna. Hjalmar Lundbohm gav ut hennes bok 
"Med Lapperne i Hojfjeldet"  (Köpenhamn, 1913) i sin serie 
"Lapparne och deras land". 

Radioreportrars inspelningar 
Via Arkivet för ljud och bild i Stockholm har jag fått tillgång till 
några inspelningar från nomadskolorna. En inspelning är från 
Änge i Jämtland, där internatprincipen förverkligats, och den andra 
från Vaikijaur i Jokkmokks socken i Norrbotten,där 
kåtaskolsystemet ännu hade fast förankring. 

Sverker Martin Löf står för programmet, "Änge nomadskola. 
Smått folk i kolt och luva. Hos lappbarn i Änge nomadskola." 1941, 
5.4. Där beskrivs dels dagen: mellan kl. 6 och 1/2 10 med bland 
annat medverkan i vedhuggning för pojkar och t. ex. 
hushållsarbete för flickor. Dessutom läxläsning i två timmar. 
Barnen var inhysta i paviljonger och var från hela Jämtlands län 
och Idre. Alla gick i samedräkt. Undervisningen var på svenska. 
Man lärde dock vissa benämningar, t. ex. inom nomadkunskapen, 
på samiska. Skolan drevs av Staten och Missionssällskapet i 
förening, eftersom det var en fd missionsskola. 

Olof Forsén gjorde inspelningen "Ett skolinternat norr om 
Polcirkeln. Med reportagebilen bland lappbarn i Vaikijaure 
nomadskola." 1938, 18.2. Det var en skola för årskurserna 4 till 6 i 
Jokkmokks socken, där eleverna bodde i de omdiskuterade 



hushållskåtorna. Där fanns 41 elever och 3 lärarinnor. En av dem, 
Elisabeth Stinnerbom, påpekade att man inte kunde vänta sig 
samma resultat som i de svenska skolorna, eftersom 
undervisningstiden var kortare, endast 4 1/2 månad per år. 
Dessutom var tillgången på läromedel sämre. 

Barnens hemspråk var uppenbarligen samiska men undervisning 
om och på svenska förekom. Reportaget innehöll del av en lektion i 
nomadkunskap, där bestämmelser om renskötseln rabblades upp 
med stor precision på svenska. Barnen gjorde enligt reportern en 
mycket ordentligt och städat intryck och verkade även trivas väl 
med skolundervisningen, vilket inte hindrade att man längtade hem 
och såg fram mot sommaren. 

Hushållskåtorna härbergerade ca 10 elever som sov på björkris 
runt den murade spisen i mitten. Reportern påpekade att 
hushållskåtorna kunde ifrågasättas. Det "var ej alldeles lyckat", 
var Forséns egen kommentar. 

Internatskolor byggs 
Nomadskoleinspektör Calleberg föreslår i sin utredning 1938 en 
upprustning och nybyggnad av skolor och skolhem. Detta ligger 
sedan till grund för skolöverstyrelsens arbete med ärendet under 
40-talet. Berörda myndigheter ställer sig i stort positiva till 
förslagen om nomadskolornas organisation och upprustning av 
lokalerna. 

Kungl Maj:ts proposition om nomadskolor, 1939:102, är även den 
positiv till dessa förslag vilket framgår av följande. 

"Redogörelsen i det föregående  ger vid handen, att de 
nuvarande lokalerna för nomadundervisningen förete 
allvarliga brister. De s. k. hushållskåtorna hava enhälligt 
utdömts av myndigheterna såsom ohygieniska och 
hälsovådliga. Det framlagda  byggnadsprogrammet innebär, 
att dessa mindervärdiga och osunda förläggningar  skola 
ersättas av skolhemsbyggnader. Skolanläggningarna i övrigt, 
såväl de av staten ägda som de, vilka förhyras  för 
nomadskoleväsendets räkning, äro enligt den föreliggande 
utredningen av den art, att det icke är försvarbart  att i 
oförändrat  skick bibehålla dessa lokaler. Allenast vid en skola -
i Änge i Jämtlands distrikt - stå fullgoda  lokaler till förfogande. 
Jag finner  det oundgängligt, att staten skyndsamt vidtager 
åtgärder för  att avhjälpa de konstaterade bristerna. Såvitt jag 
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av utlåtanden av i förhållandena  väl insatta personer kan fina, 
är det icke att befara,  att åtgärder, som innebära, att 
nomadbarnen komma att under skoltiden leva under samma 
betingelser som den bofasta  befolkningen,  skola vara ägnade 
att draga de nomadiserande lapparna från  nomadlivet. 
Anledning föreligger  alltså icke att på sådana grunder ställa 
sig betänksam mot en modernisering av nomadskolornas 
lokaler. 

På grund av det bristfälliga  skick, i vilket de nuvarande 
lokalerna befinna  sig, är det framlagda  byggnadsprogrammet 
mycket omfattande  och avser samtliga nomadskolor utom 
skolan i Änge." 

Riksdagen år 1939 behandlade propositionen välvilligt och 
avdelade 400.000 kronor för igångsättande av byggnads-
verksamheten. 
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I riksdagens skrivelse till Konungen (1939:206, s 2) görs följande 
uttalande: 

"Såsom av departementschefens  redogörelse framgår,  äro de, 
som uttalat sig i frågan,  ense om det lämpliga och 
ändamålsenliga i att undervisningen av nomadlapparnas barn 
alltjämt bedrives i särskilda för  nomadbarnen avsedda skolor, 
utan samband med undervisningen i de vanliga folkskolorna. 
Riksdagen delar denna uppfattning.  Då det synes riksdagen 
befogat,  att nomadbarnen bibringas en skolunderbyggnad fullt 
likvärdig med den, som kommer den bofasta  befolkningens 
barn till del, anser riksdagen i likhet med departementschefen 
angeläget, att den i utsikt ställda utredningen av de berörda 
frågorna  av skolorganisatorisk art snarast kommer till stånd. 
Vad angår lokalerna för  nomadundervisningen, har riksdagen 
blivit övertygad om att åtgärder oundgänligen äro av nöden 
för  avhjälpande av de allvarliga brister, som för  närvarande 
vidlåta de nuvarande lokalerna. Utredningen i ärendet har 
utvisat, att de s.k. hushållskåtorna böra utmönstras och 
vanliga skolhem i stället böra uppföras  för  nomadbarnens 
räkning. Riksdagen delar denna uppfattning." 

Riksdagens yttrande om rätt till likvärdighet har i fortsättningen 
åberopats vid reformering av samernas skolgång. 

Sammanfattning av erfarenheter om kåtaskolsystemet 
Ett tydligt resultat av kåtaskolornas införande och 
nomadskoleinspektörernas energiska arbete blev att praktiskt taget 
alla samebarn genomgick en sexårig skola. De flesta lärare och 
andra vittnar om att barnen i allmänhet var mycket välartade och 
intresserade. Skolornas brister var dock stora. Lokalerna, speciellt i 
början, var ofta dåliga, lärarna på lågstadiet ofta bristfälligt 
utbildade. Studietiden var betydligt kortare än i den svenska 
skolan. Tillgången på läroböcker och andra läromedel avpassade 
för samebarnen var dålig, speciellt under de första åren. 

Enigheten är stor i fördömandet av hushållskåtorna som bostäder. 
De bedöms som kalla, dragiga och allmänt hälsovådliga. 
Undervisningen i tält- och torvkåtor var ineffektiv och livet i dessa 
kåtor ofta i längden påfrestande för lärarnas hälsa; de ådrog sig 
reumatism o.d. En del lärare och andra iakttagare tar dock fasta 
på det idylliska och på närheten till samernas naturliga miljö och 
livsföring. 



Det finns regionala skillnader i inställningen till kåtaskolsystemet. I 
Norrbotten är samerna ofta mer positiva än i Västerbotten och 
Jämtland. Detta sammanhänger med att samerna i Norrbotten 
levde mer isolerade från övrig befolkning och i större utsträckning 
levde nomadiskt och bodde i kåtor, medan samerna längre söderut 
åtminstone delar av året ofta bodde i hus, levde nomadiskt i mindre 
utsträckning, hade andra näringar vid sidan om renskötseln och 
talade mera svenska. 

Man kan se på kåtaskolorna som en kanske nödvändig 
övergångsform som gav undervisning åt alla samebarn. Den var 
grundad på tidens uppfattning om samerna som ett folk utrustat 
med säregenskaper lämpade för nomadlivet. Utvecklingen ledde 
sedan till att likheten med övriga svenskar betonades mer än 
säregenskaperna, och genom samernas och deras vänners 
ansträngningar tillkom ett skolväsen av samma kvalitet och 
huvudinriktning som det svenska. 

Fortsättningsskola och sjunde skolår 
Nomadskolan var fortfarande sex-årig under 1940-talet Men 
utifrån principen om likställdhet med den svenska folkskolan 
började samerna kräva utbyggnad av sameskolan. 

o 

Den svenska folkskolan hade expanderat kraftigt. Ar 1918 började 
införas obligatorisk fortsättningsundervisning och år 1938 infördes 
ett sjunde skolår. Samerna kom efter men med lång fördröjning. 

År 1943 bestämdes (SFS 43:378) att en fortsättningsskola ungefär 
motsvarande den svenska skulle införas. Vissa undantag skulle 
dock medges. För denna skola skulle enligt § 3 (s 633) gälla följande. 

"Fortsättningsskola skall som regel anordnas såsom 
yrkesbestämd, huvudsakligen inriktad på renskötsel och andra 
grenar av nomadlapparnas yrke, men må, om hinder för  sådan 
anordning möter till följd  av svårighet att anskaffa  lärare 
eljest, undantagsvis erhålla mera allmän karaktär" 

Det avsedda innehållet framgår av § 7, (s 638). 
"Läroämnen i fortsättningsskola  äro: arbetskunskap, 
medborgarkunskap, läsning och skrivning. Där omständig-
heterna sådant medgiva, skola även gymnastikövningar ingå i 
undervisningen. Det religiöst-sedliga momentet, som genom 
kristendomsundervisningen ingår i nomadskolans under-
visning, skall i fortsättningsskolan  på lämpligt sätt tillgodoses i 



samband med övrig verksamhet. Där så lämpligen kan ske, bör 
säng förekomma  vid arbetet." 

Fortsättningsskolan beredde bättre plats för ämnet nomadkunskap, 
och utvecklades så småningom till en "fjällkurs" med 
renskötarinriktning. Skoltiden per år förlängdes till 34 1/2 veckor 
per år för alla klasstadier. 

Från läsåret 1936/37 började i stor skala genomförandet av ett 
sjunde skolår i de flesta av de allmänna folkskolorna. I strävan att 
fylla kravet på likvärdighet fick nomadskoleinspektör Israel Ruong 
år 1947 i uppdrag att utreda frågan om ett 7:e skolår för 
nomadskolan. Han framlade sina förslag år 1949. 

Ruong sammanträdde med nomadskolefullmäktige i de olika 
distrikten för att få underlag för sina förslag. Det visade sig då att 
meningarna var delade. I stort sett var samerna i Jämtland och 
Västerbotten positiva till ett 7:e år, medan man i Norrbotten var 
betydligt mer negativa. 

Dilemmat enligt Ruong var att både ge samerna bättre utbildning 
och att hålla dem kvar i renskötseln och nomadlivet. Ett vanligt 
krav från samiskt håll var att man skulle inarbeta den redan 
beslutade fortsättningsskolan i det 7:e året. Många ansåg att en 
förlängning av skolplikten var obehövlig och dessutom hindrade 
barnen i 13-14-årsåldern från att medverka i renskötseln och 
hushållet för att därigenom lära sig vad de behövde. Detta ledde 
till att Ruong föreslog ett 7:e skolår vari skulle ingå en praktiskt 
inriktad fjällkurs på c:a en månad.(Ruong 1949, s 21). 

"Efter  överväganden, varvid jag försökt  taga hänsyn såväl till 
renskötselns behov som nomadskolans syften,  har jag funnit, 
att de lämpligast lästiderna för  7:e klassen äro 1/7  - 5/11  och 
7/1  - 30/4,  med en sammanlagd lästid av 34 4/7  veckor. Genom 
en sådan anordning skulle barnen vara fria  under de viktiga 
arbets-perioderna vår och höst." 

Fjällkursen kunde förläggas till perioden 1/7 - 5/8, en lämplig tid 
med hänsyn till renskötseln. 

Ruong sammanfattar sitt förslag på följande sätt: 
"Jag föreslår  sålunda dels att den teoretiska delen av 
fortsättningsskolans  kurs inarbetas i 7:e klassens kurs och dels 
att den praktiska kursen anordnas i direkt anslutning till 



densamma, så att all skolgång för  nomadbarnens del avslutas 
med 7:e skolåret". 

En viktig del i förslaget var fjällkursen med dess nomadkunskap. 
Den borde innehålla bl.a. följande: (s 27) 

a. Renens landskap, vari ingår klimat, bergarter, växt- och 
djurvärld. 

b. Renens vanor, anatomi, raser och levnadsssätt. 
c. Människan och renen, dvs vildrensjakt och renskötsel. 

Enligt Ruong skulle man börja med att genomföra förslagen i Änge 
nomadksola som var den sydligaste och sedan fortsätta norrut. 
Genomförandet började läsåret 50/51. 

Samernas folkhögskola 
Det fanns ett behov för vidareutbildning och för ett centrum för 
bevarande och utveckling av den samiska kulturen. År 1942 
startades Samernas Folkhögskola i Sorsele på initiativ av Park 
m.fl. med stöd från Svenska Missionssällskapet. Första året hade 
skolan 24 elever på en ettårig kurs. År 1945 flyttades skolan till 
Jokkmokk, där den fortfarande verkar. Skolan hade ett dubbelt 
syfte. Dels skulle den förmedla allmäna kunskaper och kultur till 
samerna, dels skulle den förmedla samernas egen kultur och 
därigenom skapa gemenskap bland dem. 

Redan från början höjdes kritiska röster mot folkhögskolan med 
liknande argument som togs upp beträffande nomadskolan. 
Många befarade att skolan skulle bidra till att locka bort samerna 
från renskötseln. Detta visade sig dock vara en överdriven 
farhåga. 

Ett annat bekymmer var språket, där både de samiska dialekterna 
och vissa elevers benägenhet att tala svenska skapade problem. 

I anslutning till den artikel av den förste rektorn Lennart Wallmark 
i Samefolkets egen tidning (1952, s 22-26), varifrån ovanstående 
uppgifter är hämtade, finns en tabell som belyser rekryteringen till 
folkhögskolan under de 10 första åren. 



59 

Tabell 2. Statistik över SF:s elever 1942-1952 (Utdrag) 
Årskurs Kv Män Rensk. ej rensk Med Kv Med M 
42-43 12 12 12 12 24 25 
43-44 10 6 10 6 19 18 
44-45 6 9 7 8 17 23 
45-46 9 13 10 12 19 24 
46-47 10 7 5 12 19 20 
47-48 18 6 7 17 20 23 
48-49 20 7 3 24 19 27 
49-50 16 15 7 27 18 22 
50-51 18 10 3 25 19 18 
51-52 18 7 3 22 - -

S:a 137 92 67 162 - -

Kv= kvinnliga, 
Medelålder. 

M=Man iga, Rensk= Renskötande, Med= 

Källa: Samefolkets egen tidning 1952, s 23. 

Samernas folkhögskola har i likhet med många andra 
folkhögskolor sökt specialisera sig och även gett kurser avpassade 
till samernas behov, t ex i slöjd. 

Skolan har uppenbarligen betytt mycket för den samiska identiteten 
samt för slöjdens och konsthantverkets utveckling. 

Erfarenheter av nomadskolan 
På uppdrag av Svenska samernas riksförbunds landsmöte i 
Karesuando 1956 överlämnade SSR:s styrelse en skrivelse till K 
Maj:t där man framhåller sin stora tillfredsställelse med den 
dåvarande nomadskolan avsedd för de renskötande samernas barn 
i första hand. I SSR:s skrivelse sägs följande. (Samefolkets egen 
tidning 1956. s 3) 

"Nomadskolan med sin nuvarande organisation och med 
nomadskoleinspektören som närmaste övervakare och ledare 
är ur rensamernas synpunkt sannerligen ändamålsenliga och 
därför  på allt sätt för  dem tillfredsställande.  De utgör verkliga 
kulturhärdar för  samebarnen, och därför  är de helt enkelt 
omistliga för  dem. Bortsett från  den allmänna 
folkskolebildningen,  som dessa undervisningsanstalter kan 
giva samebarnen långt bättre än vad svenska barn i 
lappmarken kan få  i sina skolor, där stora klasser merendels 
försvåra  undervisningsresultatet, bibringar de samebarnen 



dessutom en elementär inblick i renskötselns betydelse för  både 
samerna själva och lappmarkernas fastboende  befolkning. 
Detta sker huvudsakligen genom de intressanta och 
betydelsefulla  fortsättningskurser,  som under 
nomadskolinspektörens ledning flera  veckor varje sommar 
anordnas i fjällen,  där barnen får  tillfällen  att studera både 
fjällnaturen  och renskötseln i dess praktiska utövning." 

Tydligen är SSR oroligt för att nomadskolan skall avskaffas och 
även de nomadiserande samernas barn hänvisas till den svenska 
folkskolan. Detta framgår av slutklämmen (s. 4), 

"Med hänvisning till bilagorna 1 och 2 vågar därför 
undertecknade i underdånighet hemställa, 
att det täcktes Eders Kungl. Majt:t i nåder bifalla  det svenska 
samefolkets  ödmjuka bön om att de nuvarande nomadskolorna 
måtte få  förbli  orubbade och därvid äga möjlighet att i 
överensstämmelse med tidens krav utvecklas och utbyggas 
enligt de normer och den organisation, som för  närvarande 
gäller för  nomadskolorna. 
I annat fall  bleve det sista skedet i det svenska samefolkets 
tillvaro i egenskap av en minoritet i vårt land ett dystert blad i 
historien. 
Uppsala, Bruksvägen 20 den 28 maj 1956. 

Underdånigst 
Gust. Park. Anders Ahrén. Per Idivuoma." 

I det till SSR:s skrivelse bifogade protokollet från 1956 års 
landsmöte redogörs för debatten. Där påminner Jonas Åhrén 
(Samefolkets egen tidning, 1956, s 4) om hushållskåtorna på 
följande sätt. 

"Talaren erinrade även om den förre  nomadskoleinspeketören 
Axel Calleberg, som verkade mycket för  att förbättra  och 
bygga upp våra nomadskolor. Denne tog med sig några herrar 
från  Stockholm bl.a. statsrådet Bagge och visade hur eländiga 
nomadskolorna såge ut på den tiden. Här uppe i Norrbotten 
bodde barnen i de s.k. hushållskåtorna, som var kalla, dragiga 
och hälsovådliga och vore under all kritik. Nu hade emellertid 
samerna äntligen fått  vackra och moderna skolor, men likväl 
umgicks nu utredningen med funderingar  att taga ifrån  oss 
våra skolor. Samerna måste nu som en man stå bakom kravet, 
att våra- nomadskolor måste bibehållas." 
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Till protokollet är även bifogat "några synpunkter beträffande 
nomadskolorna, deras mål och framtid"  (s 5). Där läggs fram 
förslag om utbyggnad av den 7-åriga nomad-skolan. (6 år + 
fortsättningsskola). Krav reses på en utbyggnad till 9 år liksom i 
skolväsendet i övrigt. Detta bör ske genom en 3-årig renskötarlinje 
eller tillträde till andra linjer inom den 9-åriga skolan, som fanns 
på försök och sedan blev grundskolan. Detta föregriper och leder 
till 1957 års utredning om sameskolan. 

Den fortsatta utvecklingen 
Det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektets syfte är i 
första hand att skildra sameskolans utveckling fram till 1950. Vi 
hoppas dock att återkomma med en skildring av 1957 års 
nomadskoleutredning. Dess resultat har redan skildrats av Lars 
Thomasson (1974), som även beskriver vad som händer efter utred-
ningens arbete fram till 1970-talets början och 1970 års sameutred-
nings första förslag. Lars Thomasson medverkade själv i denna 
utredning. 

Vi avser att i en särskild rapport skildra 1957 års nomadskole-
utredning (SOU 1960:41) och dess resultat. 
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Bilaga 1 
"Från ljusaste Lappland. En dag i en lappskola." Ur Svensk 
Läraretidning, nr 23,1898. 

Flera gånger hade jag passerat den till sitt yttre ej om skola 
påminnande "Statens lappskola i Gellivare", hvarje gång med liflig 
önskan att få dels göra bekantskap med denna lappskola, dels ock 
få af dess föreståndare erhålla exakta uppgifter om det 
hufvudsakliga af hvad som är gjordt och göres för detta Sveriges 
inhysesfolk i fråga om undervisningsväsendet - saker, om hvilka 
icke-norrlänningar hafva mycket ofullständiga begrepp. 

Tillfället kom. Våra egna skolor stängdes för epidemisk sjukdom en 
vecka - fettisdagen skulle anslås för ändamålet. Men väl på platsen 
erfor jag, att jag gjort opp förslaget utan - föreståndaren: 
anstalten var stängd för dagen! Det var nämligen Norrlands 
fastlagslof. Den dagen träder här fullständigt i stället för 
fastlagsmåndagen i Sydsverige, både hvad bullar och skollof 
beträffar. - Men följande dagen var jag där åter. 

* 

För att denna skildring må bli klar ber jag att först få lämna litet 
statistik. Men mycket litet. Gellivare församling räknar för 
närvarande omkring 8,000 invånare. Af dessa äro omkring 400 
lappar, mest fjällappar. Siffran är i nedgående, enär få äktenskap 
ingås och få barn finnas inom familjerna. 

Den offentliga barnuppfostran bland fjällfolket tillgodoses delvis 
genom tre lappkateketer, hvilka under tiden oktober.maj vandra 
kring bland lappbyarna (ofta blott bestående af 3-5 kåtor) och 
samla byns föga vetgiriga ungdomar till läsöfningar. Under öfriga 
månader, då flertalet familjer draga till fjälls, roa dessa kateketer 
sig med samma öfningar bland de få kvarstannande 
fiskarlapparne. 

En lappkateket har i regel tagit småskollärareexamen - om han har 
någon examen. Af de tre här verkande äro de två oexaminerade. 
Lönen utgör omkring 400 kr. Utom dessa tre "flyttande" skolor har 
staten äfven inrättat den "fasta" lappskolan i Gellivare. För den 
lön - ganska mycket högre än en vanlig folkskollärares - som staten 
ger föreståndaren, är han skyldig att intaga högst sju s.k. frielever -
naturligtvis från fattiga hem. Välbärgade lappar måste, om de vilja 
bestå sina barn med denna "lyx" göra enskildt aftal därom med 



föreståndaren. Men ytterst få af dem begagna sig däraf. 
Innevarande läsår var det enast de nämnda sju frieleverna. Och 
sällan öfverstigen hela antalet tio. 

Lapparna hysa nämligen en viss förkärlek för kateket-
undervisningen - af samma orsak, som då man af två onda ting 
väljer det minst onda. Ty äro barnen i lappskolan, så kunna de ej 
användas vid fjällvistelsen. Och lapparna ha dessutom den 
uppfattningen, att de barn, som sätts i lappskolan, såsom vuxna 
dragas från nomadlivet. Hvilken åsikt dock, beträffande 
Gellivarelapparne, bestreds af föreståndaren för denna skola. 

I sammanhang härmed kan jag en underlåta att vidröra följande 
omständighet. Ej ovanligt alls bland vår svenskatalande befolkning 
är,, att då den af någon anledning hyser motvilja för en institution, 
t. ex. en skola, så koncentreras afvogheten på institutionens synlige 
närmaste representant, det vill i det här berörda fallet säga 
läraren. Af härvarande lappbefolknings uppfattning i fråga om 
lappskolans inflytande märkes dock platt intet i denna befolknings 
sätt att bemöta föreståndaren. Tvärtom: de hysa för honom 
oinskränkt förtroende, beroende ej blott på hans egen personlighet 
utan väl äfven på den traditionella klang namnet Engelmark 
härvidlag har. 

Jag har mer än en gång bevittnat, hurusom lappgubbar vid 
afskedstagandet af honom nära nog gått till karesser! Att denna 
hans uppburna ställning verkar mycket till skolans fromma är 
själf klart. 

* 

Då såväl lapska som finska språken talas bland lappbefolkningen, 
och då undervisningen i lappskolorna skall skötas på svenska, så 
inses lätt, att ingen vanlig man kan sättas till föreståndare för 
denna anstalt. Tänk, tre lefvande språk! 

Också var denna föreståndarebefattning från 1755, då Gellivare 
lappskola grundades, förenad med prästerlig syssla ända till 1877. 
Som en egendomlighet kan i förbigående anföras, att 
föreståndarebefattningen hela tiden varit i samma släkt. Förste 
föreståndaren efterträddes av sin son, båda präster; den senares 
son är nuvarande föreståndaren, och han ämnar låta sin äldste son 
försöka följa i spåren. 
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Då anstaltens elever äfven bo inom skolan samt klädas och födas af 
föreståndaren, således ha helpensionat, så åtnjuter föreståndaren 
af staten ersättning härför, motsvarande för individ en summa af 
150 -160 kr. 

Skolan har en årlig lästid af 36 veckor med en daglig lästid af fem 
timmar, Enär barnen inträda där vid omkring 7-8 års ålder och 
kvarstanna tills de konfirmerats, så får hela skolan karaktär af 
hvad normalplanen kallar skolform litt. F. 

* 

Hvad som strax frapperar den inträdande, är det låga barnantalet. 
Lyckligtvis kan föreståndaren - och har nu flera år kunnat så göra -
komplettera antalet med egna plantor, i år ej mindre än fyra. 
Hvadan han därigenom har siffran oppe i elfva. 

Som ett synnerligen vackert resultat syntes mig det förhållandet, 
att tre parflar, som i april 1897 intogs där, redan nu visade en 
ganska god läsfärdighet - ej ett ord finska eller lapska förekom i 
skolan under hela dagen. 

I öfrigt bestyrkte föreståndaren mitt under dagens lopp gjorda på 
undervisningens syn-hörbara resultat grundade antagande: dessa 
barn ha ej sämre intelligens än svenska barn. Och samma omdöme 
gaf han dem rörande flit och uppförande. Blott öfver en af dem — 
en gosse som nu var 14 år, satt kvar i småskoleafdelningen och 
hade ingen utsikt att hinna därifrån — beklagade han sig. 
Upprepade tjufnadsbrott hade oroat den lilla kolonien. Dock 
tycktes senaste tidens aga haft till det bättre inverkat. Men, bedrog 
ej typen, så var det säkerligen blott den yttre disciplinen, som han 
för stunden såsom den svagare underkastade sig. 

Han väckte mitt alldeles särskilda intresse, denne Ivar Slompi. Då 
han under sin afdelnings »tysta öfning» arbetat en stund, 
observerade jag honom i en bekväm ställning: armbågarna på 
bordet och hakan stödd mot båda händernas knogar. Med blicken 
riktad in i ett obekant fjärran, gaf han intrycket af en riktig liten 
filosof, Och jag frågade mig själf, hvad som i det ögonblicket drog 
förbi hans själs öga - var det kanske en glimt af det från 
civilisationens tvång så fria lif, som hans förfäder i sin barndom 
fört i skog och mark, på skida och i akja, så fjärran från allt hvad 
skola och lagbunden ordning heter? Eller var det en vemods aning 
om det öde, som i en ej så fjärran framtid med naturlagens 
orygglighet skall drabba detta lilla folk: då förvandlingens lag skall 
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ha plånat ut dem från listan öfver jordens folk? Eller: sysslade hans 
hjärna endast med plaen för nästa skälmstycke? - Ja, hvar går 
gränsen för en lappgosses tankevärld? - Han var skolans sorgebarn 
i allt. Hans håg fängslades ej ens af slöjden - ty sådan förekommer 
också. Därom vittna de i salen stående hyfvelbänkarna. 

* 

Jag nämnde nyss civilisationstvånget. Ett tvång är det naturligtvis. 
Mera än hvad skolgång är för barn i allmänhet. Besinna blott den 
omständigheten, att de här piltarna komma direkt från nomadens 
fribrytarlif och skola anpassas för det in i detaljer ordnade hem-
och skollifvet! Äfven in i de sista skolåren är det nödvändigt att 
kontrollera deras dagliga rentvagningsprocedur — som ingalunda 
ingår i de äldre lapparnes dagliga vanor. Och huru skall det då icke 
vara i allt annat! — 

Också är lappbarnens genom sekler nedärfda frihets- eller rättare 
friluftslängtan så stark, att mer än en rymning från skolan spridt 
»oro i sinnena» inom den annars så lugna anstalten. De 
tilldragelser, som komma denna känsla att blossa upp i full låga, 
äro bl. a. de då och då inträffande besöken af anhöriga. En ller ett 
par gången om året bruka i regel dylika besök förekomma, d.v.s. för 
hvarje barn, vanligen i samband med de större marknaderna i 
Gellivare. Ja, det har också händt, att en Gellivare besökande 
ensam fjällman en dylik kraftig verkan åstadkommit. 

Af ofvanstående inses lätt, att hvarje på lappskola fostradt 
lappbarn - af de sju frieleverna nämligen - kostat staten en rätt 
respektabel summa, då det med sin »mogenhetsexamen» träder ut i 
lifvet igen. 

Har då samhället valuta för denna kostnad? Hvad vill man ernå 
med att gifva dessa snösteppernas söner och döttrar en dylik 
»mogenhet», en dylik läppjedryck af kulturbägaren? Ja närmaste 
svaret på senaste frågan torde bli: meningen med hela anstalten är 
väl, att dessa ungdomar skola återvända till sin nomadiserande 
stam och lefva deras lif och bland sitt folk verka såsom utposter i 
civilisatoriskt syfte, därmed gäldande sitt af staten undfångna lån. 
Och därmed är tanken, som framkallade den första frågan, också 
berörd. »Huru de då fylla sin mission?» - En svår fråga, som är lätt 
att göra. Men ofantligt svår att besvara. 

Att dock de svenska lapparnes råhet och vildhet, så vanlig ända in i 
vårt århundrade, till betydande del försvunnit, därom har man 



godt tillfälle att öfvertyga sig bl. a., då de infinna sig vid marknader 
och gudstjänster i Gellivare - de ligga åtminstone ej öfver 
hvarandra i kyrkan såsom de enligt ett visitaitonsprotokollfrån år 
1764 lära hafva gjort. 

Och ännu en sak: har man också icke hopp om att genom detta 
uppfostringsarbete på långa, långa tider kunnat bringa detta folk 
opp till full andlig likställdhet med öfriga, som i Sverige bygga och 
bo, och har man icke ens det hoppet, att en gång kunna få visa en 
glänsande statistik öfver lapparnas civilisering, då ju lapparna äro 
befriade från allmän värneplikt, så står dock ett fast: samhället har 
äfven mot dessa till sin natur både milda och bildbara söner sökt 
fylla en plikt och tillfredsställa ett samhälleligt kraf, sökt gifva sin 
gärd af människokärlek. 

Th. O.—R." 
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Bilaga 2. 
Uppgifter å särskilda förhållanden i lappmarksförsamlingarna. 

Församlingens 
namn 

Anta) 
nomadi-
serande 
lappar 

Antal icke nomadiserande 
lappar 

Antal skolpliktiga 
lapska barn Församlingens 

namn 

Anta) 
nomadi-
serande 
lappar 

Skogs-
lappar 
m. fl. 

Fiskar-
lappar 

Fattig-
lappar 

Hela 
antalet 

bland de 
nomadi-
serande 
lapparne 

?i*nd d t iokr 
nomnfli >r • 

mndtr 

Summa 
barn 

Lycksele , _ _ 

! Örträsk • — — — — — — — — 

i Fredrika 1 7 — 1 8 — 2 2 
I Asele — 30 — 

o O 33 — 4 4 
Dorotea — — — — — • — — 

Vilhelmina 224- — — 212 212 31 29 60 

Arvidsjaur 116 345 94 114 553 19 108 127 
Malå — 65 — 170 235 — 42 • 42 

Arjepluog 1 206 408 85 — 493 43 92 135 
Sten sele — • — — — — — — — 

Tärna 2 78 ,479 13 52 544 5 64 69 . 
Sorsele3 144 161 — 30 191 20 20 40 
Jokkmokk 208 24 57 7 88 35 11 46 
Gellivare 269 — 84 — 84 • 89 9 48 
Jukkasjärvi 597 30 — • 15 45 114 6 120 
Karesuando ** 702 27 — — 27 100 4 104 

Summa 2545. 2513 406 391 797 

5 Af 206 nomadiserande lappar äro 124 fjällappar, som sköta sina renar 
året om och 82 skogslappar, som vårda sina renar väl halfva året. 

De 408 skogslapparna äro af pastorsämbetet fördelade i: 53 arbetare och 
tjänare; 142 nybyggare, ,$om sakna hemman; 54 hemmansegare, som ingen tid 
af året nomadisera och 159 halflappar (hufvudsakligen arbetare och nybyggare). 

Af 149, som äro fattiglappar, åtnjuta 19 hel försörjning, 130 större eller mindre 
bidrag. 

2 Af 78 nomadiserande lappar äro 23 personer dels bofasta, dels noma-
diserande. 

Af 544 icke nomadiserande lappar äro 131 af öfvervägande  lapsk härkomst 
(s. k. halflappar). 

3 Af 191 icke nomadiserande lappar tillhöra 131 hemmansägareklassen och 
17 äro nybyggare, kronotorpare etc. ' 
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Antal 
lappa 

barn af nomadiserande 
r, som under senaste läs-

året undervisats 
Antal lapska barn, som under 

senaste läsåret undervisats 
Anmärkningar 

i fasta 
skolor 

i vinter-
kurs-

skolor 

i kate-
ket-

. skolor 

Summa 
barn 

på 
svenska 

på , 
lapska 

: På 
finska 

Summa 
barn 

Anmärkningar 

1 — 

— 

1 1 
4 

— — 

1 
4 

18 • — — 18 28 - — — 28' 

43 70 — 113 113 . 113 
— — 

— — 26 — — 26 

4 4 32 40 63 61 — 124 

i 
*2 

2-1 
23 

1 

32 
13 

40 
38 
40 

2 
2 

40 
38 
93 
36 

47 
2 

21 
36 

40 
14 24 

72 

47 
2 

40 
38 
93 
36 

* I Oargnäs missions-
skola. Huruvida någon 
undervisats i skolor utom 
socknen, har ej kommit 
till pastorsämbetets kän-
nedom. 

** Finskan är hjälp-
språk vid första under-
visningen. Kateketen har 
undervisat i vinterkursen. 

113 120 150 383 341 115 96 552 

* Siffrorna" i de 2 första kol. äfvensom i 4:de kol. k sid. 95 (Bil. A.) ha blifvit oriktiga( 
enär i dessa kol. för Arvidsjaur upptagits äfven barn af icke nomadiserande lappar. I stället för 
siffrorna 43, 70, 143' böra för nämnda församling stå 4, 8, 12. Kolumnernas slutsummor bli di 
74, 58, 232. 

Ur Handlingar rörande Prästmötet i Luleå 30 juni - 2 juli 1908. 
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Bilaga 3. 

Utdrag ur Biskop Olof  Bergqvists tal vid prästmötet i Luleå 1908. 

Skolundervisningen bland lapparna har alltid utgjort ett särskildt 
kapitel i den nordsvenska undervisningens historia. Så gör den ock 
fortfarande. Det som i synnerhet gifvit anledning därtill, är 
flyttlapparnas kringströfvande på ansenliga områden, hvilket 
naturligtvis medför stora svårigheter med afseende på 
undervisningen af deras barn. 

För de lapska barnens undervisning finnas f.n. följande skolor 
nämligen den Skytteanska skolan i Tärna, 4 andra af staten 
underhållna lappfolkskolor, en i hvar af Arjepluogs, Jokkmokks, 
Gellivare och Jukkasjärvi församlingar, vidare 14 likaledes af staten 
underhållna flyttande kateketskolor, nämligen 5 i Arjepluog, 4 i 
Jokkmokk, 3 i Gellivare, 1 i Jukkasjärvi och 1 i Karesuando. Statens 
utgifter för undervisningsväsendet bland lapparna bestridas ur 
förslagsanslaget till Lappmarks ecklesiastikverk, hvilket förut varit 
50,000 kronor, men från och med år 1907 är 100,000 kronor för år. 

Förutom statens folkskolor finnas inom stiftet följande af Svenska 
Missionssällskapet inrättade och underhållna anstalter för 
undervisning af lapska barn, nämligen missionsskolan i Gafsele,  Åsele 
församling; Bäsksele barnhem, Vilhelmina församling; Gargnäs 
Missionsskola, Sorsele församling; Lappträsk missionssskola, 
Arvidsjaurs församling; Racksunds missionsskola, Arjepluogs 
församling och Karesuando barnhem, hvilket sistnämnda grundats 
och till hufvudsakliga del underhålles af den s.k. femöresföreningen. 
Vid dessa skolor undervisades år 1906 sammanlagdt 132 lapska och 
131 svenska barn. Huru många af de lapska barnen, som tillhörde 
nomadlappar, framgår ej af sällskapets redogörelse. 

Slutligen har sällskapet Lapska missionens vänner en missionsskola 
med barnhem i Lannavaara inom Jukkasjärvi församling. Enligt 1907 
års redogörelse undervisades nämnda år vid denna skola 65 barn, 
däraf 14 i småskolan samt 21 i den svenska och 30 i den finska 
vinterkursafdelningen. 

De nomadiserande lapparna eller fjällapparna i stiftet utgöra enligt 
inkomna uppgifter 2,545 personer med 406 skolpliktiga barn, 
hvarjämte finnas icke nomadiserande eller bofasta lappar, till ett 
antal af 2,513 personer med 391 skolpliktiga barn. Af de egentliga 
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nomadlapparnas barn hafva 74 undervisats i fasta skolor, 150 i 
flyttande kateketskolor och 58 i vinterkursskolor eller flyttande mindre 
folkskolor. 

De icke nomadiserande lapparnas barn ha undervisats 
hufvudsakligen i de för lapparna afsedda skolor, men äfven till någon 
del i församlingarnas allmäna skolor. 

Af alla lapska skolbarn under 1907 ha 341 undervisats på svenska 
språket, 115 på lapska och 96 på finska. 

Då lappskoleväsendet visat sig vara i behof af en organisation 
särskildt med hänsyn till flyttlapparnas barn, har Kungl. Maj:t 
anmodat domkapitlet inkomma med förslag till sådan förändrad 
organisation samt bemyndigat undertecknad, att för ärendets 
förberedande behandling tillkalla tvenne sakkunnige, en ifrån södra 
och en ifrån norra lappmarken. 

Biskopen Ämbetsberättelse M. Bil.(s 72-73) 
Handlingar till prästmötet i Luleå 30 juni - 2 juli 1908. 
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Bilaga . 

Resolution i skolfrågan, behandlad och antagen vid Svenska 
lapparnas landsmöte i Östersund 1918. 

"För att våra barn må kunna få  tillräcklig undervisning och fostran 
och därmed den andliga utrustning, de i den närvarande tiden med 
dess rika och hastiga kulturutveckling i lappmarkerna så nödvändigt 
behöva, därest de ej skola gå sin undergång till mötes, synes oss vara 
av behovet påkallat: 

1. att missionsskolorna och barnhemmen, som genom sin grundliga 
undervisning och kristligt sedliga fostran  hittills utfört  ett mycket 
välsignelserikt och därför  av oss synnerligen uppskattat arbete för 
lappfolkets  andliga förkovran  och utveckling, även hädanefter  må få, 
utan något som helst hinder från  statens sida, stå öppna för 
nomadbarn, som hellre vilja inhämta sina skolkunskaper i dessa än i 
statsskolorna. 

2. att den vandrande nomadskolan så vitt möjligt är, helt och hållet 
avskaffas,  enär denna icke synes oss motsvara sitt ändamål. 

3. att de fasta  nomadskolorna förvandlas  till ordentliga barnhem, där 
nomadbarnen får  bo i riktiga bostäder och där de fä  en 4-årig 
undervisning och fostran,  men som äro förlagda  så nära fjällen  som 
möjligt och skötta om möjligt av lapska lärarekrafter  med 
seminarieutbildning. 

4. Vidare vilja lapparne uttala sin stora tacksamhet för  de 
uppoffringar,  som svenska staten gjort och gör för  lapparnes 
upplysning och fostran.  Men anse vi, att de principer, som 
statsmakterna nu följa  vid skolväsendets organisation, äro alldeles 
felaktiga  och ej ägnade att skapa ett för  lappfolket  tillfredsställande 
undervisningsväsende. 

5. Slutligen vilja lapparne uttala sin villighet att efter  samma grunder 
som andra svenska medborgare ekonomiskt bidraga till utgifterna  för 
sitt skolväsen under villkor, att detta ordnas i enlighet med mötets 
ovan gjorda uttalanden. 
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Denna skolform  synes oss vara den enda möjliga och riktiga. De 
nyskapade fasta  nomadskolorna äro otillfredställanden  dels därför, 
att de hava alltför  kort undervisningstid och för  att de genom sina i 
svenska byar uppförda  hushållskåtor, som vi på allt sätt anse vara 
absolut förkastliga,  göra våra barn till etnografiska  kuriositeter eller 
till föremål  för  okynniga bypojkars råheter i både ord och gärning. 
Skulle vid dessa skolor hushållskåtorna borttagas men 
inackorderingssystemet i stället tillgripas, vore därmed ingenting 
vunnet, enär erfarenheten  visat, att det i allmänhet ingalunda är 
lämpligt att inackordera våra barn hos bönder eller andra svenska 
bofasta." 

Ur "Svenska lapparnas landsmöte i Östersund den 5-9 februari 1918" 
sid 33. 

Gustav Park väckte förslaget. 
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Bilaga 

"Nomadskolväsendets  nuvarande organisation. 
Den grundläggande undervisningen för  nomadlapparnas barn 
meddelas i 28 så kallade vandrande nomadskolor,  av vilka 21, höra till 
Norrbottens,  2 till Västerbottens  och 5 till Jämtlands län. Dessa skolor 
äro till större delen förlagda  till lapparnas vår-, sommar och 
höstvisten i fjällen,  beträffande  de nordligaste lapparna delvis inom 
norskt område, och skollokalen utgöres i allmänhet av en kåta bygd 
efter  traktens sed. I några fall  pågår dock undervisningen även under 
lapparnas vintervistelse i nedre landet, och skolan är då vanligen 
förlagd  till ett hus i närheten av lapparnas boplatser. Den vandrande 
skolan är treårig och motsvarar således den vanliga folkskolans 
småskolstadium jämte folkskolstadiets  lägsta klass. Undervisnings-
tiden är jämlikt gällande reglemente lägst 14 veckor, men kan 
utsträckas att omfatta  28 veckor årligen. Undervisningen sker i 
vanliga skolämnen, och är rörande densamma särskilt betonat, att 
den skall anknyta sig till den natur och de förhållanden  i övrigt, under 
vilka nomadlapparna leva. 

Den fortsatta  undervisningen meddelas i 12 så kallade fasta 
nomadskolor av vilka 7 ligga i Norrbottens,  2 i Västerbottens  och 3 i 
Jämtlands län. Dessa äro i allmänhet förlagda  till en centralt belägen 
by inom lapparnas vinterbetesområden, och skollokalerna äro av 
samma beskaffenhet  som i vanliga skolor. I några fall  har staten egna 
lärohus, i andra hyres skollokal i någon bondgård eller dylikt. Barnen 
äro under skoltiden inackorderade i särskilda skolhushåll, vid de 
nordligaste skolorna i hushållskåtor, vid de sydliga i vanliga hus. Den 
fasta  skolan är liksom den vandrande trerig och motsvarar 
folkskolans  4, 5 och 6 klasser. Undervisningen pågår i stort sett under 
den tid, lapparna med sina renar vistas på vinterbete i skogstrakterna, 
och undervisningstiden är lägst 3 och högst 4 1/2  månader för  är, 
varvid i de nordligare trakterna den förra,  i de sydligare den senare 
tiden vanligen är tillämpad. I den fasta  skolan förekomma  samma 
undervisningsämnen som i folkskolan  och därtill det särskilda ämnet 
nomadkunskap, innefattande  bland annat undervisning rörande de 
viktigaste av de föreskrifter,  som angå lapparnas renskötsel. Även i 
den fasta  skolan är undervisningen i sin helt anknuten til de lappska 
förhållanden." 

Ur: SOU 1923:52 s 29 f 
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Bilaga 6. 

VÅRA LAPPAR MÅSTE TILLBAKA TILL KÅTALIFVET. 

Ett samtal med vår förste nomadskoleinspektör kyrkoherde Vitalis 
Karnell. 

Han framlägger riktlinjerna för lapparnas återförande till 
nomadiseringen. 

Folkskoleinspektören Vitalis Karnell har i dagarna varit i Stockholm. 
Man kanske egentligen inte skall kalla honom folkskoleinspektör utan 
i stället nomadskoleinspektör, ty det är egentligen rätare. Den 6 
januari detta år började han nämligen att arbeta som nomadskole-
inspektör, och med väldig kraft måtte han ha huggit i för att redan ha 
hunnit så långt och så mycket på sitt arbete. Förr var han kyrkoherde i 
Karesuando. - Sveriges nordligaste pastorat. Han var tillika folk-
skoleinspektör i nordligaste inspektionsområdet. Inspektörsbefatt-
ningen för nomadskoleväsendet har han åtagit sig för 2 år. 

För en man som hr Karnell måste det vara ett otroligt rikt och 
intressant arbete det han fått sig förelagdt, ty här finns det stora 
möjligheter för en kunnig och intresserad person att utföra ett verk, 
som gäller ett helt folkslags vara eller icke vara. Och när man talar 
med honom förstår man också, att han själf har den saken fullt klar 
för ögonen och redan kastat sig in på arbetet med den intensitet och 
fart, som bådar godt för utvecklingen af lapparnas skolväsen - det 
som så länge varit ett försummadt och illa skött område af 
folkundervisningen. 

- Det är inte nog med att själfva läroplanerna och läroböckerna och 
sådant måste reformeras, sade hr Karnell vid det samtal vi på 
lördagen hade med honom. Det är inte nog med det. Man måste gå 
djupare, man måste gå ända ned till pudelns kärna, och det är i detta 
fall att gå lapparnas eget föreställningslif så nära som möjligt för att 
få det omgestaltadt och lagd, i en rättare och andere riktning. Som det 
nu är visa lapparna en tendens att vilja dra sig ifrån nomadlifvet, att 
mer och mer önska slå sig ned som bofasta. Och det är ju döden i 
grytan för dem, fastän de inte själfva förstå det. Den saken är det nu 
först och främst man måste lägga an på att få dem ifrån genom att 
lära dem inse att deras existens beror på rationell renskötsel och ett 
nomadiserande lif. 
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- Jag har nu åtagit mig att vara inspektör för nomadskoleväsendet i 
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland under två års tid och skall på 
de åren först organisera skolorna i Jämtland och Västerbotten och 
därefter i Norrbotten. Jag har redan hunnit ett godt stycke i väg med 
arbetet och har gjort en massa resor bland lapparna. Det gäller som 
sagt att få dem att förstå hvad saken gäller, och jag tror verkligen att 
jag lyckats att i Jämtland, som jag hittills koncentrertat mig på, få de 
äldre att fatta, att det är av oändlig betydelse för deras existens just 
med kåtalifvet och renskötseln. 

- Men i Jämtland äro ju lapparna så pass försoffade redan att de 
väl knappt kan vara möjligt att få dem åter till kåtalif och 
nomadisering! 

- Ja, de har hunnit bra långt utför åt civilisationens håll, men från 
och med detta år hoppas jag att de skola börja på en annan bog. De 
tycks verkligen som om de själva nu skulle inse, att de gäller något för 
dem, det är som om de skulle ha fått lust att rycka upp sig - åtminstone 
resonera de bra nog förståndigt om saken och ställa sig inte som förr 
alldeles oförstående. Och det kan sannerligen vara på tiden att de får 
en knuff i den rätta riktningen, för det är inte just med glada känslor 
en lappvän vandrar omkring bland detta folk, som tillhör vildmarken 
och fjällen, och träder in i deras fyrkantiga små trähus som endast 
uppåt taket till ha form af kåtor. Frågar man efter värdinnan så 
svarar en piga att "frun  kommer strax". Och inte blir man gladare när 
man på vägen upptäcker en telefon och ser en symaskin står på golvet. 

- Och nu skall det folket bli nomader och fjällapparna på allvar 
igen! 

- Jag tror och hoppas det. Det är nu i lag föreskrifvet att skolbarnen 
i båda fasta och vandrande nomadskolor skola bo i kåtor i skolans 
närhet, och redan detta år ett godt steg närmare målet. Ty det är från 
barnen den starkaste rörelsen tillbaka mot naturen måste komma. I 
Jämtland och Västerbotten tycka lapparna, att de liksom inte är riktigt 
fint att bo kåta - men om nu staten stipulerar det för barnen, så blir 
dessa vana vid det, växa upp i en kåta och få det medvetande 
fastslaget hos sig att en kåta är något som igen behöfver skämmas 
för. Jag tänker de hinna på sina skolår lära sig älska kåtalifvet och 
föredra det framför det instängda trähusen - i synnerhet om de nu kan 
lyckas oss att få äfven föräldrarna att inse det riktiga och rätta i detta, 
så att de åtminstone inte sträfva att rifva ned det vi försöka bygga 
upp. 
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- Men för att få dessa skolor och vikten af detta lif ordentligt 

inträngt hos barnen fordras det väl lärare, som är fullkomligt 
öfvertygade om detta nomadlifs riktighet! Det måste väl rentav vara 
särskildt utbildade för detta kall! 

- Javisst - naturligtvis. Från och med detta år, från och med den 13 
januari 1917 närmare bestämt, är en särskilt kurs anordnad för 
utbildande af nomadskolelärare. Den är i Vittangi, pastor Bergfors är 
lärare, och lappfogdarna i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland ha 
särskilt haft i uppdrag att utsöka lämpliga och hågade lappgossar och 
- flickor, som skulle genomgå denna kurs. För närvarande är det 
sjutton stycken från dessa tre landskap, som i utbildningskursen gå i 
Vittangi, och hos dem gäller det då för lärare att försökla inplanta 
"anden ", den sanna och heliga "lappanden ", som skall komma dem att 
förstå, att det kall de ha att sköta är sant och härligt och stort, och att 
för dem och deras folk är nomadlifvet det enda riktiga. Som det ännu 
inte finns några läroböcker eller sådant för denna kurs har pastor 
Bergfors ett strängt arbete att ur allvärldens lapplitteratur och läro-
böcker utarbeta hvad som kan vara lämpligt för eleverna att lära. Till 
ett annat år hoppas jag vi skola ha läroböcker och plan till kursen 
fullkomligt klara. Professor Wiklund är för närvarande sysselsatt med 
att utarbeta lämpliga abc- och läroböcker för lappbarnen i nomad-
skolorna. 

- Det är ett väldigt arbete detta - innan allt blir klart och färdigt. 
- Oerhördt, helt enkelt. Och det sätt, på hvilket det kommer att 

lösas, har en enorm betydelse för lapparnas framtid och existens. 

- Och när tror inspektör Karnell att organisationen af skolväsendet 
kan vara klar? 

- Innan jag slutar min lappinspektörsbefattning - alltså om två år -
lofvar jag att hela organisationsplanen skall vara klar, och det inte 
bara på papperet, utan också i fältet. Det blir ett hart arbete, som 
slitar på en, men intressant är det och gå skall det. Jag tycker redan, 
att jag hunnit ett godt stycke i väg, genom det att jag fått 
Jämtlandslapparna att gå in på detta nya, att jag fått dem att förstå 
och att de lofvat börja ett bättre och mer lappmässigt lif. Inte vet jag, 
hur det komma att hålla detta löfte, men jag tror i alla fall, att det 
verkligen vore öfvbertygande om riktigheten af det jag predikade för 
dem om nomadlif och kåtlif och renskötseln. 

- Är det uteslutande staten som står för hela detta nydanings-
arbetet? 

- Utestlutande staten. Och allting kommer att gå alldeles utmärkt -
vi komma att kunna få allt ordnadt med lapparna som det skall vara 
och som det bör vara, om vi bara få vara ifred! Skrif i tidningarna och 
bed, att människor lämna lapparna i fred, att de låta bli att göra 
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insamlingar och skicka julklappar och sådant. Det är inte synd om 
lapparna, det är inte synd om dem ett enda dugg! Allt hvad de behöfva 
både ekonomiskt och andligen få de av staten med frikostig hand och 
på ett förståndigt och värdigt sätt. Lämna lapparna i fred!!! Bed 
turisterna låta bli att behandla dem som kuriositeter och besynnerliga 
djur - de äro ingendera. Låt dem lefva sitt eget lif och träng inte in på 
dem med civilisation och dumheter - de behöfva ingen hjälp af 
människor, som inte känna dem och inte veta hvad slags folk de äro -
de blir mest tjänade genom att lämnas i fred och ro. Om bara svenska 
folket kunde lära sig detta! 

- Det är en sak, som svenska folket nog mycket undrar öfver också, 
och det är: hvarför gör sig staten allt detta omak för detta lilla folk, 
där långt norrut, som inte hör till vår ras och som utgör en så 
försvinnande liten del af innevånareantalet i landet! 

- Jo, det ska jag säga: Det gör staten därför, att lapparna äro så 
gamla i vårt land, därför att de befolkat fjällen och vidderna sedan 
urminnes tider och därför, att de äro de enda, som kunna göra 
ödemarken där uppe fruktbärande. Därför gör staten det - och är inte 
svenska folket svaradt med det, så vet jag inte, hvad de begär. Och 
ännu mera fruktbärande komma ödemarkerna att bli, när den 
undervisningsplan, som nu håller på att införas, blir färdig och klar. 
Ty det är meningen, att i skolorna inplanta hos barnen aktning och 
kärlek till vildmarkslifvet och ge dem noggrann och djup kunskap om 
renarnas skötsel och allt hvad därtill hör och att dessutom bibringa 
dem all den kunskap, som kan bli dem till nytta i det lif, de äro 
predestinerade att föra. 

- Och kommer det att lyckas? 
- Jag tror att det kommer att lyckas. Jag vet att det kommer att 

lyckas. Vi får inte ge oss förr! 

- Nomadskoleinspektören Karnell är en målmedveten man. 
Banyti 

Artikel ur Svenska Dagbladet den 4 mars 1917. 
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