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Förord 

Mitt intresse för den samiska minoritetens situation väcktes när jag arbetade 
som lärare vid Samehögstadiet i Gällivare, ett intresse som efter några år fick 
mig att börja undersöka något av bakgrunden till dagens läge. Resultatet fram
läggs nu i avhandlingsform. 

Ämnets utformning och avgränsning bestämdes med hjälp av professor Göran 
Rystad, som var min handledare under den första tiden. Därefter har professor 
Sven Lundkvist övertagit denna roll. Hans stora kunnighet har förenats med en 
personlig omtanke, som jag vill tacka varmt för. 

Detsamma gäller Fil Dr Ingrid Åberg, som ständigt bidragit med synpunkter 
och förslag, samt inte minst med uppmuntran och stimulans. Också till docent 
Jan Sundin riktar jag ett tack för intresserad medverkan, liksom till mina kam
rater i högre seminariet i historia. 

Åtskillig hjälp har jag också erhållit av personal vid arkiv och bibliotek. 
Speciellt vill jag tacka bibliotekarien Marianne Berggren vid Gällivare-Malm-
bergets Folkbibliotek för all hennes möda med att spåra den litteratur jag behövt. 

Min far, Axel Henriksson, tillägnas denna bok. 

Gällivare i april 1978 

BRIT UPPMAN 
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I Frågeställningar, begrepp och utgångspunkter 

1 Frågeställningar 

Den samiska minoriteten i Sverige har varit föremål för svenska myndigheters 
intresse under mycket lång tid. Detta har resulterat i åtgärder av olika slag och 
med varierande målsättningar. Huvudsyftet med min avhandling är att belysa 
den svenska inställningen till samerna och hur denna kom att speglas i 
utformningen av politiken gentemot dem, speciellt inom kultursektorn. Av 
områden som kan anses höra dit har jag koncentrerat intresset omkring tre, 
nämligen kyrka, skola och språk. Däremot berörs materiell kultur, t ex 
rennäringen, i mindre utsträckning. Det sker framför allt, då sådana ärenden på 
ett eller annat sätt sammanhänger med ovan nämnda frågor. 

Givetvis finns variationer i såväl målsättning som utformande av 
kulturpolitiken under de århundraden samerna kunnat betraktas som svenska 
undersåtar. Jag har valt att närmare studera perioden 1870—1925, oc h även 
under ett så begränsat tidsavsnitt förekommer skiljaktigheter. Valet av period är 
föranlett av att detta var en tid av snabba förändringar, om man ser till samhället i 
stort, utmärkt t ex av politiska regimskiften och omställningar i näringslivet. De 
senare innebar för Norrlands del satsning på gruvdrift och nybyggesverksamhet. 
Möjlighet ges alltså att undersöka, om dessa omständigheter avspeglas i 
relationen till samerna. Inom ett av de områden jag speciellt studerar, nämligen 
det samiska skolväsendet, försiggick ett ganska intensivt omdaningsarbete 
under just denna period. 

Ett annat motiv för att välja årtiondena före och efter 1900 härrör från studier 
av internationell minoritetspolitik, speciellt angående USA, som visar 
varierande synsätt under just denna tid, och här ges tillfällen att göra jämförelser 
mellan svensk syn och internationell. 

Eftersom ett syfte med avhandlingen är att belysa den svenska attityden till 
samerna, skall jag undersöka vilka idéer och föreställningar om dem som fanns 
hos olika svenska myndigheter. Hur dessa kommit fram till sina åsikter kan 
naturligtvis inte fastställas med säkerhet, men ett försök skall göras att finna 
bakgrunden till de synsätt som förekom. Vidare kommer eventuella 
förändringar i attityderna under periodens gång att konstateras. 

Givetvis skall avhandlingen visa vilka myndigheter det var som diskuterade 
och beslöt angående samerna. Detta knyts an till det först uppställda problemet, 
så att eventuella variationer i föreställningarna om samefolket mellan olika 
myndigheter uppmärksammas. 

Det tredje området som blir föremål för intresse är vad man beslöt och 
genomförde beträffande samerna i tidigare nämnda kulturella frågor. De 
konkreta åtgärderna kan naturligtvis bestämmas, men att studera själva 
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beslutsfattandets struktur bör också vara genomförbart, dvs var och hur initiativ 
togs, huruvida dessa beaktades av högre myndigheter, vilka metoder man 
använde för att vidmakthålla eller stärka majoritetsfolkets makt över minori
teten osv. Också i detta fall måste anknytningar göras till de aktuella före
ställningarna om samerna, så att det konstateras i vilken mån åtgärderna på
verkats av idéer och attityder, liksom jag försöker spåra de mera konkreta 
intressen hos maktens innehavare, som kan ha legat bakom. Eventuella 
variationer i h andlingsalternativ mellan olika politiska partiers företrädare bör 
också kunna iakttas. 

Nästa fråga som avhandlingen skall försöka besvara är vilken roll samerna 
själva spelade. Man kan tänka sig att de ibland tog initiativ till åtgärder, och 
intressant är i så fall om dessa beaktades. Framför allt bör man kunna konstatera 
samernas reaktion på genomförda beslut och vilka vägar de hade att framföra 
sina synpunkter. I detta sammanhang är det givetvis av intresse att undersöka, 
om eventuella samiska protester eller önskemål hade någon inverkan på den 
därefter följande utformningen av politiken. 

Den sista frågeställningen som skall diskuteras i avhandlingen är huruvida den 
svenska minoritetspolitiken sammanfaller med samtida internationell sådan. 
Också här är det två huvudaspekter som intresserar. Den ena gäller vilka idéer 
och attityder gentemot minoriteter som kan visas ha varit omfattade av 
företrädare för majoritetsfolk i andra stater, den andra vilka konkreta åtgärder 
som vidtogs under motsvarande period inom ovan nämnda kultursektor. 
Slutsatser som kan dras gäller i vilken utsträckning svensk inställning och 
svensk politik gentemot en minoritet motsvarade internationell, och vilka 
skillnader som eventuellt förekom. 

2 Teoretisk ram för undersökningen 

I avhandlingen kommerjag att använda begrepp, som inte är helt entydiga 
eller av andra orsaker behöver närmare definieras. Det kan också vara lämpligt 
att här ge en kortfattad presentation av det samiska folket. 

Minoritetsbegreppet 

Att begreppet minoritet används på ett påfallande vagt sätt har konstaterats i 
en litteraturgranskningsrapport från pedagogiska institutionen vid Umeå uni
versitet. 164 olika forskningsrapporter inom pedagogik, psykologi och sociologi 
har begreppet utnyttjats. Bara åtta av dem innehåller en klar definition, medan 
man i övriga fall måst fastställa användningen genom textanalys. De allmännast 
förekommande karakteristiska kan sammanföras till tre grupper: 
1. ras, kultur, nationalitet och socioekonomiska förhållanden, 
2. antal, 
3. förekomst av diskriminering, fördomar, isolering, undertryckande od. 
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Undersökningen visar, att störst antal författare, närmare bestämt tjugotre 
stycken, har definierat minoritet med karakteristika ur både grupp 1 o ch 3. 
Ungefär lika många har ansett antal vara ett kännetecken, vanligen i fören ing 
med ett eller flera andra.1 

Enligt regeringsrådet Gustaf Petrén är begreppet minoritet inte definierat i 
svensk lagstiftning. Han räknar med att de svenska minoriteterna är i första hand 
nationella och kulturella. En minoritet i Sv erige är en nationellt och kulturellt 
särpräglad grupp människor, som inbördes känner sammanhållning och som 
frivilligt försöker bevara sin nationalitet och sin kultur. Gruppen är numeriskt 
fåtaligare än övriga men tillräckligt stor för att upprätthålla sin särart. Denna 
definition sammanfaller i s tort sett med FN:s.2 Petrén använder alltså karak
teristika ur grupp 1 och 2 ovan för att definiera en minoritet i Sverige. 

Terje Wold, h0ysterettsjustitiarius i Norge, har diskuterat minoritetsbegrep
pet ur folkrättslig synpunkt. Han konstaterar, att det inte finns någon godtagen 
definition. 
"Imidlertid må man vel stille folgende krav for å godkjenne en gruppe som en 
folkerettslig minoritet: Vedkommende gruppe må ikke utgj0re en for liten del av 
landets befolkning, den må bo samlet geografisk, den må ha bevart sin egenart 
og adskille seg fra landets 0vrige befolkning ved sitt språk og sin kulturarv, og 
gruppen må selv 0nske å bevare sin kulturelie egenart". 

Med denna definition är samerna i Norge enligt Wold en folkrättslig minoritet, 
men däremot inte den finska befolkningen, som själv valt att utvandra från 
Finland.3 

Sociologen Edmund Dahlström har karakteriserat en minoritets situation på 
följande sätt: den är i någon utsträckning segregerad i ett särsamhälle, där 
medlemmarna har mer kontakt med varandra än med övriga, den är i någon mån 
bärare av en särkultur och i någon mån medveten om sin tillhörighet och 
kulturella särart, sin etniska identitet.4 

Ett särsamhälle förutsätter en ekologisk-institutionell bas. Medlemmarna är 
knutna till ett eller flera koncentrerade bosättningsområden med gemensamma 
institutioner i arbetsliv och fritid. 

Dahlström anser att gynnsamma förutsättningar fanns för samerna att bevara 
sin kulturella särart till 1900-talet, nämligen ett särskilt näringsfång, avskild 
bosättningsort och speciell bosättningstyp, en nedvärderande attityd från stor
samhället, segregerande och diskriminerande behandling samt obetydlig tvångs-
mässig ackulturation.5 

1. Andersson—Larsson. 
2. Petrén (ed. Schwartz) 1971 s 28. 
3. Wold s 146. 
4. Dahlström 1967 s 4. 
5. Ibid s 7 och 9. 
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Ett speciellt begrepp för den minoritetsgrupp samerna tillhör är etnisk mino
ritet. Fredrik Barth ger en definition av etnisk grupp på följande sätt: 
" a population which: 

1) is largely biologically self-perpetuating 
2) shares fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural 

forms 
3) makes up afield of communication and interaction 
4) has a membership which identifies itself and is identified by others, as 

constituting a category distinguishable from other categories of the same 
order" .6 

Denna Barth's definition tycks ganska bra karakterisera gruppen samer. Den 
inehåller inte något uttalande om numerär i relation till andra grupper, och 
numerär är i vaije fall beträffande samerna i Sverige ett diskutabelt karakteristi-
kum. Historiskt sett var samerna länge majoritetsfolket i de olika bosättnings
områdena men sågs naturligtvis som en minoritet inom staten. Med tilltagande 
inflyttning av svenskar kom samerna i m inoritetsställning inom allt fler områ
den. Men ännu under den i avhandlingen studerade perioden utgjorde de majori
teten i Karesuando församling liksom i Kvikkjokks annexförsamling.7 

När olika etniska grupper konfronteras med varandra, kan naturligtvis varie
rande utfall tänkas. Fredrik Barth räknar med tre huvudformer. 

att grupperna ockuperar skilda "nischer" i den naturliga omgivningen, med 
begränsat beroende trots sammanboendet och med minimal konkurrens om 
resurserna, 

att grupperna monopoliserar separata territorier, varvid tävlan om resurserna 
uppstår vid gränserna, 

att grupperna erbjuder betydande produktion och service åt varandra, vari
genom en sorts symbiotisk situation uppstår. 

Barth anser, att samer och norrmän tidigare levde enligt den symbiotiska 
formen, i varje fall till en del. Men problem uppstod då den demografiska 
balansen ändrades, och en konkurrenssituation uppkom.8 

Hubert M Blalock, Jr har redogjort för fyra fall, som speciellt kan skärpa 
konflikten i "frontier-contact situations", nämligen 

att det uppstår en tävlan om begränsade möjligheter för uppehället, t ex land, 
att tillfredsställande alternativ, t ex andra yrken eller emigration, inte är 

tillgängliga för majoriteten individer, 
att de rivaliserande grupperna har skarpt åtskilda kulturer, 
att den svagare av de två grupperna från början ägde det man konkurrerar om.9 

6. Barth s lOf. 
7. År 1907 fanns 697 nomader och 507 bofasta. Karesuando kyrkost prot 27 dec. 1907. År 1920 var 

57,1% samer, 39,7% fini, och 3,2% svenskar. Lappland 1921.1 Kvikkjokks församling var år 1910 
58,3% samer. Neander, Norrbotten 2. 

8. Barth s 19f och 32. 
9. Blalock s 209. 
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Studiet av samernas situation som en etnisk grupp i konkurrens med en annan 
bör kunna visa i v ilken utsträckning ovanstående karakteriserar deras villkor. 
Att den fjärde konfliktanledningen är tillämplig torde inte behöva diskuteras. 
Om ett tillräckligt långt historiskt perspektiv anläggs, var samerna ensamma 
innehavare av områden, som man senare konkurrerat om. Också den första 
anledningen synes i dagens situation vara för handen. Under den studerade 
perioden uttalades dock fortfarande från vissa svenska myndigheters sida en 
åsikt som formulerats redan på 1600-talet, att samer och svenskar tillgodogjorde 
sig olika nyttigheter, skog respektive jord, och därför skulle kunna dela områ
dena utan stridigheter1, ungefär enligt den teori Fredrik Barth uppställde som sin 
första för konfrontationer mellan etniska grupper. De båda återstående kon-
fliktanledningar Blalock anför skall närmare diskuteras i senare sammanhang. 

Kulturbegreppet 

Ordet kultur hör till dem som förekommer förhållandevis ofta i d et för av
handlingen studerade källmaterialet. Men anmärkningsvärt är att man, frånsett 
periodens senaste del, egentligen inte diskuterade samisk kultur utan snarare 
samernas brist på kultur. Vissa personer framhävde samefolkets behov att ta del 
av kultur, andra ifrågasatte det lämpliga i sådana åtgärder. Tydligt är, att man i 
dessa kretsar med kultur menade svensk kultur. 

Olika definitioner av begreppet kultur har getts under olika tider. E B Tylors, 
som framfördes redan 1871, har fortfarande viss giltighet. 
"Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex 
whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of society".2 

Ur denna uppfattning kan man se två teorier framväxta. Enligt den ena, 
formulerad av bl a Alfred L Kroeber och Clyde Kluckhohn, definieras kultur 
som mönster för beteendet, dvs normer, ideologier och principer, som bestäm
mer hur vanor och dylikt utvecklas. 

Enligt den andra, preciserad främst genom A R Radcliffe-Brown, står sam
hällets sociala struktur i centrum för intresset. De sociala fenomenen, moral, 
lag, religion, styrelsesätt, ekonomi, utbildning och språk bör inte studeras 
isolerat utan i sin relation till samhällsstrukturen.3 

Senare studier har alltmera inriktats på förändringar i kulturen.4 

Den definition jag närmast ansluter mig till har formulerats av Margaret Mead: 
"Culture may be seen as a process through which man creates his living 

environment and is able to improve it progressivly by retaining and modifying 
advances made by previous generations, teaching the whole to subsequent 
generations, borrowing innovations which are capable of perpetuations".5 

1. Plakatet 27 sept 1673. Åsikten har kallats parallellteorin. 
2. Tylor s 1. 
3. Singer s 528 f. 
4. T ex Lado 1957, White 1949, Steward 1955. 
5. Mead 1964, s 36. 
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Margaret Mead har i ett annat sammanhang gjort en indelning i kulturtyper, 
som verkar ha intresse för studiet av samerna och deras situation. Hon talar om 
postfigurativa kulturer, där barnen i huvudsak lär av äldre, cofigurativa, där 
både barn och vuxna lär av jämlika, samt prefigurativa, där också vuxna lär av 
sina barn.6 

Karakteristiskt för en postfigurativ kultur är att utvecklingen sker långsamt, 
och att kulturens bärare lever i en känsla av oföränderlig kontinuitet. Eventuella 
förändringar assimileras med det redan kända och förs vidare i mönstret till en ny 
generation. De fundamentala kunskaperna överförs tidigt till barnet, oartiku
lerat och självklart. Typiskt för postfigurativa kulturer är också, att de är intimt 
relaterade till sin miljö. Denna behöver dock inte vara ett enda bestämt område, 
utan också bland nomadfolk finner man denna kulturtyp.7 

Mead berör också hur övergång från postfigurativ till cofigurativ kultur inträf
fat. Det tidigare systemet har brutits ned genom t ex en stark decimering av den 
äldre generationen, genom insteg av nya teknologiska former, genom utvandring 
eller erövring, genom religiös omvändelse eller som ett medvetet steg i en 
revolution.8 

Man torde kunna påstå, att samer har utsatts för ovan beskrivna kulturföränd
ring under olika tider, främst genom invandring av svenskar i deras gamla om
råden och genom teknologiska förändringar, men i och med detta resonemang 
har jag kommit över till andra begrepp av dem som närmare skall diskuteras. I 
senare behandling av skolområdet avser jag att återknyta till Meads framställ
ning om kulturtyper och kulturförändringar. 

Assimilering och ackulturering 

Ett speciellt område av kulturell anpassning är mötet mellan olika kulturer, 
där var och en av dem kan påverkas, så att de övertar element av övriga eller att 
nya element uppstår. En etnisk minoritet utsätts normalt för starkare påverkan 
från majoritetsfolket än den själv utövar, och det torde ofta röra sig om en 
medveten styrning mot konformitet från myndigheternas sida. Målet är då 
assimilering. 

Fullständig assimilering betyder enligt Milton Gordon: 
"Change of cultural patterns to those of host society; Largescale entrance 

into cliques, clubs, and institutions of host society, on primary group level; 
Large-scale intermarriage; Development of sense of peoplehood based exclu
sively on host society ; Absence of prejudice; Absence of discrimination; Ab
sence of value and power conflict".9 

Julian H Steward har framhållit hur komplicerad assimileringsprocessen är. 
Inom den enhetliga nationella kulturen existerar ett flertal subkulturer. Assimi
lering innebär inte att ett nationellt mönster ersätter drag ur den ursprungliga 

6. Kan gälla invandrare, där barnen snabbare än föräldrarna lär känna den nya kulturen. 
7. Mead 1970, s 27 f och 31. 
8. Ibid s 62. 
9. Gordons s 71. 
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kulturen, utan att först vissa drag övertas från den speciella subkultur som 
minoriteten har kontakt med i majoritetssamhället, och därefter vissa nationella 
drag påverkar denna nya subkultur, tills den integreras i samhället. Olika indi
viduella mönster är tänkbara för dessa processer.1 

Begreppet assimilering, som Steward använder det här, kommer att i stor 
utsträckning sammanfalla med begreppet ackulturering, vilket anses vara det 
fenomen som uppstår vid direktkontakt mellan grupper med olika kulturer, och 
som resulterar i förändringar av en eller båda gruppernas kulturmönster. På 
detta sätt definierar t ex Robert Redfield ackulturering.2 

Michael Banton gör en distinktion mellan de båda begreppen på följande sätt: 
"Acculturation is not quite the same thing as assimilation. Assimilation is the 

absorption of newcomers into a society so that they are not seen as different. 
Acculturation is the process by which newcomers come to share the values of a 
society so that they are not inwardly different". 

Banton nämner som exempel på ackulturering vad USA:s negrer utsatts för i 
flera generationer.3 

Sociologen Harald Swedner anser, att ackulturering oftast är en delprocess 
inom assimileringsprocessen. Han inlägger i ackultureringsprocessen ett succe-
sivt accepterande av seder och bruk, samt en successiv internalisering av 
attityder, värderingar och normer för relationer mellan familjemedlemmar, ar
betskamrater och umgängesvänner, för fritidsanvändning osv. Den så definiera
de ackultureringsprocessen kallar Swedner också kulturell assimilerings
process. Han räknar med inte mindre än fjorton delprocesser inom assimile
ringen, men eftersom hans studier av minoriteter i första hand gällt senare tiders 
invandring till Sverige, är vissa knutna till nutidens näringsliv. Språklig assimi
leringsprocess liksom utbildningsmässig är i Swedners precisering skild från 
ackultureringsprocessen. Då jag använder begreppet ackulturering i avhand
lingen, kommerjag att innefatta också dessa. Min användning överensstämmer 
alltså med det första stadiet i Gordons ovan angivna schema för assimilering.4 

Vid samernas kontakt med inflyttade svenskar har naturligtvis en ständig 
process av ackulturering ägt rum, eller assimilering enligt Stewards definition 
ovan. Det skulle vara intressant att studera förlopp och resultat av denna, men i 
stället har jag, som tidigare nämnts, valt att koncentrera intresset omkring de 
svenska myndigheternas inställning och åtgärder, samt samernas reaktioner på 
dessa. 

1. Steward s 46f. 
2. Redfield m fl s 149. 
3. Banton s 156. 
4. Swedners 150f. 
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Olika målsättningar kan finnas hos majoritetsfolkets representanter när det 
gäller hur en etnisk minoritet skall behandlas. Man kan tänka sig ställningstagan
den som varierar från åsikten att minoritetskulturen skall fullständigt bevaras till 
att den skall helt utplånas. 

Edmund Dahlström har beskrivit tre minoritetsideologier, som han kallar 
konformitetsideologi, dvs strävan att minoriteten skall tillägna sig majoritetens 

kulturmönster och uppgå i en homogen befolkning, 
smältdegelsideologi, enligt vilken kultursmältan bör innehålla moment av de 

tidigare minoritetskulturerna, 
pluralistisk ideologi, med visionen av minoriteter som bevaras som kulturella 

och sociala särsamhällen på jämlik grund. 
Beträffande modeller för att utforma politik gentemot minoriteten anför Dahl

ström fyra typer: 
assimileringspolitik, där majoritetsbefolkningen strävar att minska den na

tionella minoritetens identitetskänsla och överföra den till en samhörighetskäns
la gentemot majoriteten, 

ackultureringspolitik, där språk, normer, värderingar, attityder, vanor och 
andra kulturmönster tvingas på minoritetsmedlemmarna, 

segregationspolitik, varvid minoritetsmedlemmarna hänvisas till särskilda bo
sättningar, serviceinrättningar, skolor och yrken, 

diskrimineringspolitik, varigenom minoritetens medlemmar behandlas 
ogynnsammare än majoritetsbefolkningen, t ex av domstolar, i fråga om skol
väsen och arbetsmarknad.5 

Då jag i de t följande använder dessa begrepp, sker det i anslutning till Dahl
ströms definitioner. 

Hur de nämnda minoritetsideologierna kan kombineras med typerna av 
minoritetspolitik verkar inte helt självklart. Den av Dahlström framställda kon
formitetsideologins anhängare bör som medel rimligen välja assimilerings- eller 
ackultureringspolitik, medan en pluralistisk ideologi kan tänkas föra med sig 
någon form av segregationspolitik. 

Vid samma tidpunkt kunde naturligtvis skilda uppfattningar finnas, och olika 
förklaringar kan tänkas till dessa variationer. Jag har valt att undersöka i vilken 
mån några av de möjliga förklaringarna haft avgörande betydelse, nämligen 
partipolitisk tillhörighet hos beslutsfattarna, bostadsort, nivå i den beslutsfat
tande hierarkin samt konstaterbara intressen, som kan vara t ex av ekonomisk 
eller kulturell art. Vidare skall förändringar genom tiden studeras. 

Av intresse är också att försöka fastställa vilka värderingar av samerna som 
låg bakom olika ideologier och politiktyper. Bakom konformitetsidologi och 
assimileringspolitik kan man t ex föreställa sig en negativ värdering av samernas 
kultur men en positiv av deras begåvningsmässiga möjligheter att anta majori
tetens levnadssätt. Pluralistisk ideologi med segregationspolitik kan bottna i 
motsatsen, en positiv uppskattning av samekulturen och en negativ värdering av 

5. Dahlström 1972, s 23f. 
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samernas möjligheter att inlemmas i det svenska samhället. Men många varia
tioner är här möjliga. 

Den av Dahlström anförda tredje minoritetsideologin, smältdegelsideologin, 
är knappast tänkbar i samernas fall. Den förutsätter flera minoriteter av nume
rärt större jämlikhet, t ex USA:s. Även om man där ansett sig följa denna princip 
för anpassning av minoriteter är det tveksamt om man lyckats. Milton Gordon 
menar, att man i praktiken inte kunnat uppehålla den utan anslutit sig till 
assimileringsideologin.6 

3 Samerna 
Näringsliv 

Samernas ursprungliga näringsliv var fiske och jakt med vildrenen som det 
främsta villebrådet.7 Så småningom blev renen domesticerad, och renskötseln 
blev huvudnäring för de flesta. De samer som fasthållit vid denna näringstyp 
kallas i li tteraturen fjällsamer eller nomadiserande samer, tidigare ofta fjällap
par. 

En annan grupp har vid sidan om renskötseln utvecklat jordbruk, som för 
flertalet av dem blivit huvudnäring. Den vanligaste benämningen på dessa är 
skogssamer. Fortfarande under 1800-talet flyttade många skogssamer kortare 
sträckor mellan ett fåtal uppehållsplatser. Benämningen halvnomader har an
vänts om dessa som motsats till helnomaderna, dvs fjällsamerna. Skogssamer-
nas nomadism upphörde emellertid i s tor utsträckning genom att de blev sta
tionära på nybyggen.8 

Också gruppen fiskesamer, i Norge kallad sjösamer eller elvesamer, kan 
skiljas ut från övriga. 

Numera ägnar sig flertalet samer åt yrken utan speciellt samisk karaktär. 

Språk och diktning 

Samernas språk hör till den finsk-ugriska språkgruppen. Man kan särskilja ett 
flertal dialekter, i allmänhet utan skarpa gränser emellan. Dialektområdena 
sträcker sig tvärs över riksgränsen mellan Sverige och Norge. Dialekterna 
brukar sammanföras till tre sinsemellan mycket olika grupper.9 Den geografiska 
utbredningen av deras områden framgår av karta, fig 1. 

Inom Sveriges gränser används dialekter som hör till den centralsamiska och 
den sydsamiska gruppen. Numerärt sett är de centralsamiska dialekterna do
minerande. 

6. Gordons 125 ff. 
7. För detta avsnitt hänvisas till Vorren & Manker s 24 ff, Manker 1953, Manker 1968. 
8. Hultblad s 54. 
9. Collinder 1953, Wiklund 1915. Se vidare avsnittet "Tidigare forskning, s 29. 
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Samiska dialektqrupper 

/fnm. Uppyiftc-rfia. hÄmt adc. ur CoUrnd^r /ff3. 

Figuri. Samiska dialektgrupper 

(jfstsQmiska gruppen 
1. KoLasamiska 
Z Enaresamiska 

Centralsamiska gruppen 
3. Mor s ksa m is k a (n ord sa miska) 
H. Lule-óa/n iska 
£ Pittsamiska 
Sifdsamiska gruppen 
6. Umasamiska 
7. Ase lesam iska, Jämt lands-samiska 

Olika samiska skriftspråk har konstruerats, det tidigaste på 1600-talet. Detta 
och följande svensk-samiska skriftspråk var i huvudsak grundade på sydsamiska 
dialekter. I Norge skapades ett skriftspråk på 1700-talet. Ur detta har det senare 
norsk-samiska språket utvecklats, nu använt också i Sverige. Vidare har lule
samiska skriftspråk utarbetats. Dessa spelade den största rollen under den tid 
avhandlingen berör. 

Samernas språk utmärks av ljudrikedom och komplicerat uttal. Benäm
ningarna inom naturens områden, t ex topografiska och meteorologiska, är 
synnerligen rikhaltiga och saknar ofta motsvarigheter i svenskan. Däremot har 
svårigheter mött att finna lämpliga ord, när man sökt översätta begrepp ur 
nordisk kristen kultur till samiska. En av de forskare som studerat samiskt 
språk, Konrad Nielsen, ser ett samband mellan dess utformning och det samiska 
levnadssättet: 
". . . den spesialiserende tendens er det lappiske språk störste sœregenhet. Det 
kan neppe vœre tvil om, mente jeg, at denne spesialisering har sin förklaring i 
at lappene, likesom andre primitive folkeslag hvis språk viser samme tendens, i 
så utpreget grad er et iakttagelsens folk. Deras livsvilkår har skjerpet iaktta-
gelseevnen og distinksjonsevnen til det rent subtile på de område som er deres 
egne"} 

En samisk folkdiktning har funnits under århundraden, men den bevarades 
länge muntligt, då skriftspråk saknades.2 Först under 1900-talet har ett antal 
samiska författare framträtt med skriftliga arbeten.3 

1. Nielsen s 45. 
2. Vorren & Manker s 138 ff. Se också bilaga 2, s 178 f. 
3. I Sverige Johan Turi 1884-1936, Nils Nilsson Skum 1872-1951, Andreas Labba 1907-1971, Erik 

Nilsson Mankok f 1908. 
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Samisk religion4 

De religiösa föreställningarna i den ursprungliga tron tyder på en utpräglad 
naturreligion med en schamansk kultform. I naturen förekom gudomar som sol, 
måne, åska och vind, men också mer abstrakta gudpmsväsen fanns. Schamaner, 
kallade nåjder, utförde kulthandlingar och uttalade spådomar med hjälp av 
schamantrummor, av nordborna kallade trolltrummor. Vid heliga platser fanns 
resta s k seitar av sten eller trä, där offer av ren förrättades. 

Samisk musik och konst 

Jojkningen är en säregen sångart med improviserat innehåll kring ett bestämt 
motiv, hämtat ur liv och arbete. Man brukar finna en eller flera av motivkretsar
na landskapet, renen och människan. Också jojkning utan ord förekommer, 
särskilt bland sydsamer. 

Man räknar med att jojken ursprungligen hade magiska element i funktionen. 
Under tidigare kristen tid kom den därför att stämplas som hedendom och synd, 
liksom användandet av schamantrummor.5 

Den ursprungliga bildframställningen hade ett magiskt syfte i den samiska 
jaktkulturen. Den är enbart dokumenterad på schamantrummorna och var 
eventuellt uteslutande knuten till religiösa föreställningar. 

I övrigt möter man bildmotiv i hantverksframställning av senare datum, 
främst Ornamentik i horn och trä, vävning, flätning och tennbroderier, där de 
olika trakterna odlat speciella varianter.6 

Benämningarna same och lapp 

Numera använder man vanligen beteckningen same, som är ett ord ur samiskt 
språk, medan lapp kommer från ett ursprungligen finskt ord och anses ha en 
egentligen nedsättande betydelse. I alla äldre arbeten används ordet lapp, såväl i 
litteratur som i officiella sammanhang, t ex i lagar och utredningar. I en mängd 
sammansatta ord ingår ordet lapp, varför det ställer sig svårt att konsekvent 
använda same. Bland ord av detta slag, som kommer att användas i fo rtsätt
ningen, ingår lappmarkerna, en tidig indelning i huvudområden, benämnda 
Kemi, Torne, Lule, Pite, Ume och Åsele lappmarker,7 de i dessa områden 
belägna lappmarksförsamlingarna och den 1751 fastställda lappmarksgränsen, 
som avskilde lappmarksförsamlingarna från kustförsamlingarna. Uttrycket 
Lappmarken som ett samlingsnamn används också. 

4. Vorren & Manker s 145 ff, Manker 1938 och 1950, passim. 
5. Vorren & Manker s 153 ff, Arnberg, Ruong och Unsgaard, passim, Tirén, passim. 
6. Vorren & Manker s 114ff, Råcz, passim. 
7. Kemi lappmark tillhörde Sverige till 1809. Åsele lappmark tillkom under 1600-talet, kallades först 

Ångermanlands. Ahnlund s 244. I Jämtlands län var renskötselområdena insprängda i jordbruks
områden. Uttrycket Jämtlands lappmark förekommer, t ex hos Högström. 
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Avgränsning av samefolket 

Särskilt under de sista hundra åren har diskussioner förts om var gränsen skall 
dras mellan samer och svenskar, inte minst från myndigheternas sida i fråga om 
tillämpning av den särlagstiftning, som gällt samerna. I stort sett har avgräns-
ning enligt språk, härkomst eller näring föreslagits. 

Ett avgörande efter språk har alltid medfört svårigheter. I äldre tider talade 
alla samer sitt modersmål, men också inflyttade svenskar och finnar lärde sig 
detta språk. I senare tider har däremot allt fler samer blivit svensk- eller finsk-
talande. 

A vgränsning efter härkomst har också medfört svårigheter i tillämpningen, 
eftersom det är diskutabelt hur stor släktskap med samisk familj, som skall vara 
utslagsgivande. 

Näringssynpunkter har ofta fått vara avgörande, och detta har haft som följd, 
att samerna framstått som en avtagande minoritet, eftersom rennäringens för
utsättningar minskat i samma mån som inflyttning och tekniskt utnyttjande av 
naturtillgångarna i deras bosättningsområden ökat. 

Den svenska lagstiftningen om rennäringen 1886 och 1898 innehöll inte någon 
definition av begreppet "lapp". Språk, härstamning och kulturella mönster 
torde ha ansetts avgörande. Däremot preciserades begreppet i 1928 års renbe
teslag. "Lappar" kom då att betyda renskötselberättigade, och detta avgjordes 
genom en kombination av yrkes- och härstamningssynpunkter. Renskötsel fick 
bedrivas av person, vars fader eller moder eller någon av dessas föräldrar idkat 
renskötsel. 1971 års rennäringslag har behållit denna regel. 

I de svenska folkräkningarna använde man tidigare "stam"-begreppet, dvs 
härkomst, för avgränsning av samerna. Eftersom folkräkningarna byggde på 
kyrkobokföringen, var det prästernas bedömningar som låg till grund. Kyrko
bokföringsförordningen 1894 anvisade följande: "I brist på annan bestämnings-
grund må stammens namn angivas med ledning av det inom hushållet använda 
talspråket." I vilken mån man använt språk som kriterium kan inte avgöras. 

I vissa äldre uppgifter nämns såväl "hellappar" som "halvlappar". Med det 
senare menas person med samisk far och svensk mor.8 

1947 utfördes en undersökning angående den befolkning som vid folkräk
ningen 1945 räknades som samer. Som kriterium användes, att de uppfyllde ett 
eller båda av villkoren att använda samiska som hemspråk i familjen eller 
föräldrahemmet, samt att vara renskötselberättigade enligt 1928 års renbetes-
lag'9 

En kombination av närings- och härstamningssynpunkterna ligger till grund 
för uppgifterna i s ameutredningens betänkande 1975, men här är definitionen 
ganska vid. Bland icke renskötande samer räknas alltså inte bara de från ren-
skötande i rakt nedstigande led härstammande, utan också make/maka till sådan 
person.1 

8. Arosenius s 272. ^ r./ / i G 
9. Hyrenius s 268. w M ' 
1. SOU 1975:99, s 77 f och 83f. 
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Att sarnerna själva i senare tid har tillmätt språket tillsammans med här
komsten betydelse som avgränsade framgår av Nordic Lapp Council's defini
tion. Enligt denna anses en person som same, om samiska är eller har varit 
hemspråk för hans föräldrar, eller för minst en av faderns eller moderns föräld
rar.2 

I vår tid har också så kallad subjektiv definition av samebegreppet tillämpats. 
Den som själv anser sig vara same är same och har t ex rätt att sända sina barn till 
nomadskola.3 Detta kan ses som analogt med hur Gordon — Grosin definierar 
jude. De avvisar den vanligaste definitionen, mosaisk trosbekännare, och an
vänder en psykologisk: "Jude är den person som bär en judisk identitet." En 
sådan identitet utvecklas i samspel med andra människor. Man skapar sig en 
föreställning om att man har vissa karakteristika, t ex släktband, som gör att man 
kan beskrivas som jude.4 

Antalet samer 

Statistik om samernas antal sammanställdes av landshövding P H Widmark i 
Norrbottens län för en tid som sträckte sig tillbaka till 1759 i fråga om Norrbot
tens och Västerbottens län, till 1825 fö r Jämtlands. Dessa siffror återgavs i 
Gustaf von Düben bok "Om Lappland och Lapparne" 1873. Eftersom källor är 
uppgivna, kan denna statistik vara värd viss tilltro. Ett sammandrag av den 
återges i bilaga 1, tabell A. 

För den tid avhandlingen berör, 1870-1925, har jag gjort en sammanställning 
av tillgänglig statistik från olika tryckta källor, vilken också redovisas i bilaga 1, 
tabell B. På grund av de skiftande metoderna för avgränsning av samerna finns 
bristande överensstämmelse mellan uppgifterna om deras antal. 

KB:s redovisning byggde på mantalsskrivningen. Enligt förordningen skulle 
mantalsskrivning och folkräkning i Lappmarken förrättas av länsman i närvaro 
av pastor. Denne skulle lämna upplysningar från husförhörsboken.5 Att man 
tillämpade olika metoder framgår särskilt av uppgifterna från Gällivare för
samling. Dessa tycks tyda på att en stark minskning ägt rum från 1875 till 1880. 
KB påpekade med anledning av detta det felaktiga i att använda språk som 
redovisningsgrund i stället för härkomst. En stor del av skogssamebefolkningen 
i Gällivare hade övergått från samiskt till finskt språk.6 

Prästmöteshandlingarnas statistik byggde på uppgifter ur kyrkobokföringen 
och gällde antalet samer vid slutet av närmast föregående år. Också här kan olika 
bedömningsgrunder ha använts och t ex tillträde av en ny församlingspräst fört 
med sig en annan beräkning än tidigare. Prästmöteshandlingarna från 1883 till 
1904 använder beteckningarna "hellappar" och "halvlappar". I tabellen har 
endast"hellappar" medtagits. Detta ger den bästa överensstämmelsen med 
KB:s uppgifter. 

2. The Lapps Today II s 34. 
3. Reinaus sii. 
4. Gordon — Grosin s 87. 
5. SFS 1866 nr 70. 
6. KB:s femårsberättelse för Norrbottens län 1876-1880, s 8. 
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Ur Statistisk Årsbok 1925 har hämtats översikten över samernas antal i olika 
län 1870-1920, en sammanställning av siffror som kontinuerligt publicerats i 
Statistisk Tidskrift. 

Eftersom både prästmöteshandlingar och SÅ: s statistik har kyrkobokföringen 
som grund, och dessutom KB:s berättelser indirekt bygger på prästernas upp
gifter, kunde man väntat sig en bättre överensstämmelse. Särskilt är skillnader
na mellan de båda förra svåra att förstå. Men allmänt kan sägas, att antalet samer 
ökade under min undersökningsperiod. I fråga om Jämtlands och Västerbottens 
län framgår detta klart av statistiken, medan Norrbottens län visar en minsk
ning. Troligt är att den nämnda förändringen i språkhänseende spelat in här. 

Hittills nämnd statistik har antagligen i stor utsträckning utelämnat icke ren-
skötande samebefolkning. 1947 års undersökning, vilken som nämnts byggde på 
språk- och/eller renskötselberättigande som kriterier, uppgav 10200 samer, 
vilket angavs vara en något för låg siffra på grund av vissa avflyttningar.7 

1975 års sameutredning fick enligt sin vida definition fram 15342 samer vid 
1973 års slut.8 Enligt dessa båda senare undersökningar utgör den renskötande 
befolkningen en minoritet av samerna. 

Kontakter mellan samer och nordbor 

De första sammanträffandena mellan samer och nordbor torde ha skett i 
Nordnorge. De var av handelskaraktär och gällde också skattebetalning. För 
detta talar språklig forskning, som påvisar urnordiska låneord i samiskan,9 de 
äldsta skriftliga källorna, t ex Ottarrelationen, och även vissa arkeologiska 
fynd.1 Senare kontakter rörde också befolkningen i V ästfinland och Karelen, 
och liksom i fråga om Norge gällde det handel.2 Först därefter kom svenskarna 
in i bilden genom en begynnande inflyttning söderifrån. 

Enligt gammal rättspraxis besatt enskilda samer områden med ensamrätt, i 
Norrbottens och Västerbottens län kallade lappskatteland, i Jämtlands lappskat-
tefjäll. Vissa källtrakter och nordliga skogstrakter var inte fördelade. I Jämt
lands län var samernas områden inte sammanhängande utan åtskildes av skogar, 
där bönder hade besittningsrätt.3 

Alltifrån Gustaf Vasas tid finns källor som visar hur statsmakternas närings
politik gynnade fast bosättning i lappmarken. Man gav fördelar i form av skatte
frihet i minst femton år och befrielse från soldatutskrivning. Men nybyggena var 
trots detta ganska fåtaliga in på 1800-talet.4 

I de rättstvister som uppstod mellan samer och svenskar hävdade de lokala 
domstolarna till att börja med samernas rätt, men från omkring 1785 va r för
hållandet det omvända. Det blev allt vanligare att samerna ansökte om rätt till 
nybygge på eget skatteland, eventuellt för att stärka sin rätt till besittning, men 
7. SOU 1968:16, Bil l,s268. 
8. SOU 1975:99, s 82. 
9. Forskning av Just Q vigstad, Björn Collinder och Tryggve Sköld. 
1. Fjellström 1970 s 175, Fjellström 1962 s 228, 243. 
2. Fjellström 1970 s 176. 
3. Holmbäck s 15 och 25. 
4. Campbell 1948, s 72, Arell s 162. 
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KB avslog flera gånger deras begäran vid senare verkställd syn inför skatt
läggning. Motivering var vanligen bristande förmåga som jordbrukare.5 

Förhållandet mellan samer och nybyggare präglades alltså av tilltagande 
konkurrens, men det finns också exempel på samarbete. Samer anvisade lämp
liga platser för inflyttande nybyggare, upplät bostad första tiden och erbjöd 
slåtter. Nybyggare hyste samiska åldringar, sjuka och spädbarn, samt upplät 
förrådsbodar. Man köpte och sålde sina respektive produkter.6 Samer började 
också ta emot s k skötesrenar, ägda av bofasta och avsedda för dessa hushålls 
slakt och körslor. Denna verksamhet antog med tiden så stora proportioner att 
problem uppstod.7 

Redan på 1700-talet hade avvittringar börjat i Jämtland. Dessa innebar gräns
dragningar mellan enskild jord och skatteQäll, som nu ansågs statsägda. Efter 
uppehåll återupptogs avvittringarna 1820. Huvudändamålet tycks ha varit att 
främja nyodling, och en stark folkökning ägde också rum i västra Jämtlands 
fjällregion. Problemen med konkurrensen tilltog och kulminerade i bl a ned
skjutning av ett stort antal renar i Härjedalen. Som motåtgärd inköpte staten 
privat mark för att utöka renbetena, och samerna fick lagstadgad rätt att på 
vintern använda böndernas mark enligt gammal sedvänja.8 

Beträffande Norrbottens och Västerbottens län gjordes från 1850 förarbeten 
till avvittring. Det föreskrevs, att en gränslinje skulle dras mellan egentlig fjäll
bygd och den till odling tjänliga delen av länens lappmarker. Väster om denna 
gräns skulle länsstyrelsen inte få bevilja nybyggen. De redan befintliga skulle 
med tiden återläggas till kronomark. Gränsen uppdrogs omkring 1870 men fast
ställdes 1890 som definitiv odlingsgräns med en västligare sträckning än den 
först föreslagna.9 

Länsstyrelsen i Norrbottens län framförde ganska tidigt, att nybyggen skulle 
tillåtas väster om odlingsgränsen, och 1895 beviljade Kungl Maj:t ett fåtal. 
Andra anlades utan tillstånd. Domänverket började också upplåta skogstorp på 
kronans mark ovanför odlingsgränsen, vilket stred mot lagen men senare lega
liserades "vid synnerliga skäl". Från 1909 upptogs också ett sextiotal s k 
inhysingslägenheter inom det område som avsatts för renskötseln.1 

Utöver gränsdragningen gjordes försök att hindra stridigheter genom lag
stiftning om samernas rättigheter 1886 och 1898. Men anledningar till samman
stötningar fanns ändå, och skadeståndsanspråk restes ständigt av nybyggare för 
skador på åkrar och hö.2 Samerna drabbades av motsvarande intrång, t ex av 
nybyggares hundar. Allvarligare ändå visade sig med tiden tekniska landvin
ningar vara, järnvägsbyggande och gruvhantering framför allt, samt därmed 
följande stadsbebyggelse.3 

Som denna historiska översikt visat hade kontakterna mellan svenskar och 

5. Bylund s 209 ff. Se vidare s 48 f. 
6. Campbell 1948,s226ff. 
7. Ibid s 246 f. 
8. Wickman s 446ff, Holmbäck s 58ff. 
9. Prawitz s 41 ff. 
1. Ibid s 481 ff. 
2. Arells 192. 
3. Se t ex Svensson, T, passim. 
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samer antagit varierande former, och tydligt är, att min undersökningsperiod 
skulle kunna präglas av såväl samarbete som konflikter. Olika intressen gjorde 
sig gällande, inte minst hade statsmakterna böljat ingripa, och det var nödvän
digt att i detta läge välja vilken politik som skulle föras. 

4 Källmaterial 

Ur riksdagstrycket hämtas upplysningar om hur riktlinjerna för samiska skol-
och kyrkofrågor drogs upp. Genom protokollen från kammardebatterna blir inte 
bara de åsikter som segrade tillgängliga utan också övriga. Denna källa är den 
främsta när det gäller att spegla diskussionen i samefrågor. 

Ecklesiastikdepartementets konseljakter är en huvudkälla för såväl kyrkliga 
frågor som skolfrågor. Genom att de ofta innehåller yttranden i respektive 
ärenden från olika instanser, kan de ge en god belysning av hur olika myndig
heter såg på dessa frågor. Domkapitel, landshövdingar, folkskolinspektörer och 
församlingspräster hör till dem som kan ha uttalat sig. I några fall finns via 
församlingsprästerna framställningar av samers åsikter och någon enstaka gång 
svenska församlingsbors, men risken för att de förändrats i riktning mot prästens 
egna eller kyrkomyndigheternas kan givetvis inte uteslutas. 

Också kommittéarkiven från utredningar om skolväsendet innehåller material 
från olika instanser. 

Det kvantitativt rikaste källmaterialet finns i domkapitlens arkiv, till att börja 
med endast Härnösands, från 1904 också Luleås. Domkapitlens protokoll upp
tar bara de fattade besluten. I vissa ärenden kan man få en inblick i föregående 
diskussioner genom de handlingar av olika slag som ingår i serierna "Lapp
markshandlingar", HDA, och "Allmänna lappmarksärenden", LDA. Visita-
tionshandlingarna från olika församlingar lämnar uppgifter om tillståndet och 
verksamheten i dessa, framställda av församlingspräster i ämbetsberättelser. 
Här kan finnas risker för tillrättalägganden av vissa fakta. Visitators egna 
bedömningar kan däremot vara värda tilltro. 

Domkapitlet insände vart sjätte år till regeringen s k sexårsberättelser om 
"ecklesiastikverkets tillstånd i Lappmarken". Berättelserna grundade sig på 
visitatorernas iakttagelser och rapporter. Det finns en viss risk för att utform
ningen blev tillrättalagd av domkapitlet, som hade ansvaret inför regeringen för 
skolväsen och kyrka i Lappmarken. 

Folkskolinspektörernas berättelser ger intryck av att vara rapportering av 
fakta, men också här kan tänkas tillrättalägganden. Inspektörerna var nämligen 
också kyrkoherdar och därmed lokalt ansvariga för tillståndet i egna försam
lingar. 

Protokoll från skolråd, kyrkoråd och kyrkostämmor kan ibland ge en bild av 
inställningen till samerna bland svenska församlingsbor. Vanligen är endast 
besluten protokollförda. Någon anledning att tvivla på sanningshalten i de ssa 
ofta mycket kortfattade källor kan knappast finnas. Däremot kan man fråga sig i 
vilken utsträckning ordföranden — församlingsprästen — lyckats göra sin egen 
vilja gällande. 
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Nomadskolornas arkiv ger en detaljerad bild av dessa skolors organisation. 
Inspektörernas årsberättelser liksom brev och andra handlingar belyser ibland 
förhållandet mellan samer och skolmyndigheter, sett ur de senares synvinkel. 

Missionssällskapens årsberättelser innehåller fakta om organisation och 
ibland detaljerade skildringar av speciella problem. Berättelserna trycktes för 
att tillställas dem som underhöll missionsskolorna. Man kunde därför tänka sig 
ett framhävande av framstegen på motgångarnas bekostnad, men redogörel
serna gör intryck av att återge fakta. Deras uppgifter verifieras dessutom någon 
gång av andra källor, t ex folkskolinspektörernas berättelser. 

5 Tidigare forskning 
De mest ingående studierna av den svenska kulturpolitiken gentemot samerna 

har utförts i fråga om 1700-talet och början av 1800-talet. Elof Haller skrev redan 
1896 "Svenska kyrkans mission i l appmarken under frihetstiden". K B Wik-
lund behandlade tiden till omkring 1740 i "Om de svenska lapparnas skolunder
visning i äldre tid". Av Bill Widén har omkring 1965 utkommit två arbeten, 
"Kristendomsundervisning och nomadliv, studier i den kyrkliga verksamheten i 
lappmarkerna 1740-1809", samt "Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands 
lappmarker 1744-1820". 

Den tid som studeras i denna avhandling, 1870-1925, har behandlats över
siktligt i några arbeten. Dessa framställningar gäller först och främst skolfrågor. 

Hugo Tenerz har ingående skildrat skolväsen och språkdebatt i n ordligaste 
Sverige i två arbeten om "Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd", 
men i stort sett är det bara en mindre del av samerna, som berörs i dessa. 

Erik Nordberg har i "Arjeplogs lappskola" utöver denna skolas historia 
belyst hela skolutvecklingen tom 1915 översiktligt. 

I SOU 1960:41, Betänkande avgivet av 1957 års nomadskoleutredning, ingår 
en historik, Samernas skolgång, författad av Israel Ruong, som också skrivit det 
historiska avsnittet i s ameutredningens betänkande, Samerna i Sverige, SOU 
1975:100. 

Det samiska språket är behandlat i verk av flera språkforskare, K B Wiklund, 
Björn Collinder, Konrad Nielsen, Tryggve Sköld, Nils-Erik Hansegård m fl.4 

Slutligen kan nämnas, att Karl-Erik Sammeli i en opublicerad licentiatav
handling, Staten och samerna 1886-1928, gett en beskrivning av samtliga vikti
gare åtgärder, även inom ekonomi och näringsliv under denna tid och särskilt 
intresserat sig för samernas organisationssträvanden. Sammeli ger en deskriptiv 
skildring utan att närmare gå in på analys av problemen. 

4. För titlar hänvisas till Ullberg s 33-37 och Marklund s 75-79. 
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II Synen på samerna i litteraturen 

De svenska myndigheter på olika nivåer i samhället som utformade politiken 
gentemot samerna måste givetvis ha gjort detta utifrån vissa kunskaper och 
föreställningar om dem. Beträffande de lokala instanserna kan förutsättas, att 
man där genom direktkontakter fått kännedom om samernas näringsliv och 
levnadsförhållanden i övrigt, liksom om deras språksituation och skolutbild
ning. Eftersom det samiska området var vidsträckt och rymde olika varianter 
av levnadssätt, var det naturligtvis ingen enhetlig bild av folket som fanns bland 
t ex lappmarksprästerna, utan snarare flera och delvis motsatta uppfattningar. 
Men man kan räkna med att de byggde på iakttagelser ur verkligheten. 

När det gäller de beslutsfattande myndigheterna på läns- och riksnivå bör man 
nog utgå ifrån att dessa i allmänhet saknade möjlighet att inhämta kunskaper om 
samerna genom direktkontakter. De var i stä llet hänvisade till skildringar som 
utgivits i t ryck, om de ville skaffa sig någon kännedom om folket. En väg att 
försöka bedöma vilka möjliga föreställningar som kan ha funnits är därför att 
konstatera vad som fanns att läsa inom detta ämne. 

Jag har gjort en sammanställning av litteratur och tidskriftsartiklar om samer
na, som fanns tillgängligt vid periodens början och vad som sedan tillkom under 
de aktuella årtiondena. Denna återges i bilaga 2, medan innehållet kommer att 
analyseras i detta kapitel. 

Naturligtvis kan vissa skrifter som nu är svåröverkomliga ha blivit utelämna
de men i stort sett bör litteraturöversikten kunna visa vilka möjligheter som stod 
till buds, om man denna väg skulle bilda sig en uppfattning om samerna och deras 
situation. En inskränkning i materialet som informationskälla om svenska myn
digheters kunskaper är, att dagstidningar i stort sett måst lämnas utanför. 

De olika skrifterna förmedlar inte bara konkreta fakta om samerna och deras 
liv, utan också i ganska stor utsträckning värderingar. Ur denna synpunkt blir de 
än mer intressanta som grund för beslutsfattarnas föreställningar. 

Man kan lätt konstatera, att författarna ibland bygger sina åsikter om same
folket och dess framtid på idéer om rasolikheter. Dessa var antagligen ganska 
allmänt omfattade, i varje fall i litterärt bildade kretsar. Det kan därför vara 
lämpligt att före litteraturanalysen närmare presentera dessa idéer och deras 
uppkomst. Avslutningsvis skall också synen på samerna i Sverige jämföras med 
synen på rasmässigt avvikande minoriteter i USA, samt med en annan minoritet 
i Sverige, nämligen judarna. 

1 Rasidéernas framväxt och utformning 

Begreppet ras bör i strikt språkbruk innebära de stora grupperna inom mänsk
ligheten, som har väl definierade karakteristika och alltså utmärks av den 
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frekvens vissa gener har hos dem. Man är numera medveten om hur vaga 
rasskillnaderna faktiskt är och i hur hög grad rasblandningar omöjliggör gräns
dragningar. Tidigt var man ense om en indelning i huvudgrupperna vit, svart och 
gul ras, vartill Linné fogade indianerna som en Qärde.5 Men när det gällde 
underavdelningar kom olika kännetecken att användas, och detta ledde till en 
betydande förvirring som är påtaglig just under de här aktuella årtiondena. 

Vissa forskare höll fast vid att studera de yttre kännetecknen, till exempel den 
svenske läkaren Anders Retzius, som specialiserade sig på kranier av svenskar 
och finnar och publicerade sina resultat 1842.6 Med utgångspunkt i sådana 
mätningar drogs slutsatser om samband mellan fysiska drag och psykiska. Olika 
raser med huvudavdelningar kunde placeras in i en rangskala med hänsyn till 
intelligens och bildbarhet. Också utifrån hudfärg gjordes sådana antaganden. 

Den tyska biologen Ernst Haeckel studerade yttre kännetecken i första hand, 
nämligen hårets bildning, huvudskålens form och hudfärgen. Med dessa ut
gångspunkter konstruerade han människoarternas stamträd, upptagande tolv 
huvudgrupper.7 

Rasbegreppet kom också att användas för indelning efter kulturella kännetec
ken, ofta språk. I Frankrike framfördes greve Arthur de Gobineau sina idéer om 
vissa rasers överlägsenhet i "Essai sur l'inégalité des races humaines" vid mit
ten av 1800-talet. Han betonade den vita eller ariska, speciellt den germanska 
rasens roll som kulturbärare och tycks ha räknat såväl fysiska som kulturella 
drag som raskännetecken. Hans landsman Hippolyte Taine, som något senare 
förklarade kulturhistoriska företeelser med utgångspunkt i bl and annat "ras", 
tycks närmast ha använt begreppet i betydelsen folkkaraktär.8 

I USA användes redan tidigt under 1800-talet uttrycket anglo-sachsisk ras om 
den del av landets invånare som man ansåg vara den främsta. Den uppgavs vara 
"det finaste skottet av goternas teutoniska gren" och utmärktes av en speciell 
kapacitet för att styra.9 Också uttrycket "den amerikanska rasen" användes, då 
tänkt som en gren av den ursprungliga anglo-sachsiska.1 

I och med att raserna bedömdes ha olika psykisk kapacitet och alltså olika 
värde hade vetenskapen om raser utvecklats till rasism. Enligt George M 
Fredrickson kan detta med en vid tolkning av rasismbegreppet sägas ha skett 
redan före 1800, då det utvecklats 

"a set of attitudes about dark-skinned peoples which were 'racistif racism is 
regarded as synonymous with race prejudice and discrimination, but which 
might be considered preracist or protoracist, if one defines racism in a more 
restricted way — as a rationalized pseudoscientific theory positing the innate 
and permanent inferiority of nonwhites. "2 

John Higham ser rasismen som ett sammanflöde av två rörelser, den vaga 
romantiska nationalism som tog sig uttryck till exempel i ta let om den anglo-
5. Mörners 13. 
6. Count s 75 ff. 
7. Haeckel s 200 ff. 
8. Sv Uppslagsbok, uppslagsord Gobineau och Taine. 
9. Higham s 9 ff. 
1. Ibid. s 32. 
2. Fredrickson, Preface xi. 
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sachsiska rasen, och en mera naturalistisk, vetenskapligt präglad forskning, som 
studerade mänskliga typer.3 

Givetvis kunde teorierna om rasernas olika psykiska kapacitet utnyttjas 
för att försvara kolonialism och slavsystem. Den franske historikern och politi
kern Gabriel Hanotaux uttalade till exempel: 

"En utvidning av Frankrike kan inte betraktas som utslag av erövringslusta 
eller maktpolitik. En sådan expansion innebär i stället, att en av de äldsta 
nationerna på jorden med rätta utbreder civilisationens principer till främ
mande länder, som ända tills våra dagar varit barbariska. . . . Det har alltid varit 
en fransk tradition att ta hand om folk, vars utveckling blivit försenad. Den 
verkliga kolonisationen är en offergåva, som moderlandet ger åt de unga 
folken." 

Liknande deklarationer gjordes om Englands och den engelskspråkiga rasens 
av Gud tilldelade uppgift i Afrika av Cecil Rhodes.4 

Givetvis kan man finna flerfaldiga exempel på rasistiska idéer i USA som 
försvar för slavsystemet. Negrerna sågs som barn och måste ledas av de vita. 
Redan 1828 trycktes en rapport från the Connecticut Colonization Society, 
innehållande: 

"In every part of the United States, there is a broad and impassible line of 
demarcation between every man who has one drop of African blood in his veins, 
and every other class in the community. The habits, the feelings, all the pre
judices of society — prejudices which neither refinement, nor argument, nor 
education, nor religion itself can subdue — mark the people of colour, whether 
bond or free, as the subjects of a degradation inevitable and incurable. The 
African in this country belongs by birth to the lowest station in society; and from 
that station he can never rise, be his talent, his enterprise, his virtues what they 
may."5 

Också bland förespråkare för slaveriets upphävande finner man idén om 
negrernas medfödda underlägsenhet. Harriet Beecher Stowe ger i Uncle Tom's 
Cabin uttryck för en romantisk-religiös uppfattning om rasskillnad, där negrerna 
framställs som trogna och hängivna tjänare men många gånger med ett barnlikt 
förhållande i relationen till de vita. 

I USA var det naturligtvis inte bara slaveriet utan också undanträngandet av 
indianerna som man försökte försvara med hjälp av rasteorier. 1854 utgavs 
"Types of Mankind", författad av Josiah Clark Nott och George Robin Gliddon. 
Här framställdes utvecklingen vid mötet mellan raser som närmast ödesbe
stämd. Nott beskrev hur den kaukasiska eller vita rasen i al la tider har varit 
härskare och de färgade raserna underlägsna. 

"No philantropy, no legislation, no missionary labors can change this law; it 
is written in man's nature by the hand of his creator. . . . As for the 'inferior 
races', they would serve their purposes and become extinct."6 

Charles Darwin gav näring åt de befintliga rasidéerna, när han 1859 i " The 
3. Highamsl34. 
4. Graninger — Tägil s 212 f. 
5. Fredrickson s 17. 
6. Nott-Gliddon s 79, citat i Fr edrickson s 79. 
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Origin of Species by Means of natural Selection" under rubriken "Struggle for 
Existence" framförde sin teori om det naturliga urvalet. Darwin var en strängt 
empirisk naturforskare, och hans presenterade forskning gällde t ex duvor,7 men 
urvalsteorin fördes snabbt in i diskussionen om mänskliga raser. I "The Descent 
of Man and Selection in Relation to Sex" år 1871 ansåg Darwin det själv troligt 
att underlägsna raser skulle försvinna till förmån för högre civilisation.8 

Darwins bidrag till evolutionsläran togs upp och utvecklades av andra, främst 
Herbert Spencer och William Graham Sumner. Den speciella riktning som 
härvid uppstod har kallats socialdarwinism. 

Spencer överförde idén om det naturliga urvalet till kampen mellan individer, 
klasser och raser. Konflikten var inte ond utan naturens metod att producera 
överlägsna människor, nationer och raser. Spencer såg i detta förlopp en specia
liseringsprocess, där anpassning skedde till varje särskild miljö: 

"Ty i följd af ett 'naturligt urval' genomgår hvarje art en oafbruten rensnings
process, i det sådana individer aflägsnas, hvilka afvika från den gemensamma 
typen på sätt, som göra dem olämpliga för förhanden varande lifsvilkor; hvare-
mot de, hvilka i alla afseenden lämpa sig för sina lifsvilkor, lefva öfver och 
antaga alltså en mera likartad karaktär. . . . Antingen nu dessa afsöndrade 
medlemmar dödas, såsom oftast händer, eller de öfverlefva och föröka sig till en 
särskild varietet i följd af deras afpassning efter vissa speciella lifsvilkor, har 
ingen inverkan på beviset."9 

Sumner visar liknande påverkan av darwinismen, till exempel i "What Social 
Classes Owe to Each Other", som utgavs 1883. K onkurrens var för honom en 
naturlag. Människorna rivaliserade om ledarskapet i erövringen av naturen, 
liksom de kämpade för att anpassa sig till den. Överlevandet var resultatet av 
styrka.1 I essän "War" uttryckte Sumner rasernas framtid som en utrensnings
process: 

' 'In this way the human race will he civilized — but by the extermination of the 
uncivilized — unless the men of the twentieth century can devise plans for 
dealing with aborigines which are better than any which have yet been devised. 
No one has yet found any way in which two races, far apart in blood and culture, 
can be amalgamated into one society with satisfaction to both."2 

Benjamin Kidd var liksom Sumner amerikansk sociolog. Han framställde i 
"Social Evolution" år 1894 en tes om förhållandet mellan raser. Den anglo-
sachsiska rasen ansåg han ha en degenererande effekt på underlägsna raser. Vid 
kontakt mellan dem tenderade därför de senare att dö bort.3 

Kritik mot rastänkandet på vetenskaplig grund framfördes omkring sekel
skiftet av etnografer. Som en pionjär inom detta område kan man se Franz Boas. 
Han levde tillsammans med en indianstam en tid och ansåg sig sedan kunna 
bedöma indiansk kulturs eget värde och inte, som man vanligen gjorde, se den i 
relation till den vita civilisationen. Boas framhöll, att européernas kulturella 

7. Darwin 1859, s 20 ff. 
8. Darwin 1871, s 238. 
9. Spencer s 425. 
1. Hofstadter 56 f. 
2. Sumner s 55. 
3. Gösset s 205. 
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överlägsenhet inom vissa områden berodde på omständigheter i deras historiska 
utveckling och inte på deras inneboende kapacitet.4 

2 Litteraturens bild av samerna 

De skrifter om samerna som sammanställts i litteraturöversikten har författats 
under en lång tid. Ett fåtal verk från 1600-, 1700- och tidigare 1800-tal berörs, 
men flertalet är avfattade under tiden 1860-1920. Självfallet är en av avsikterna 
med detta studium att undersöka vilka förändringar i bilden av samerna som 
uppstått under denna förhållandevis långa period. Men framför allt skall de mest 
påtagliga och vanliga konstaterandena om folket närmare diskuteras, med för
sök att klarlägga hur de olika uppfattningarna kan ha uppstått, i vilk en mån de 
beskriver verkligheten och huruvida de kan ha framförts i visst syfte. 

De olika huvudaspekter som på detta sätt skall analyseras är följande: vilka 
egenskaper samerna tillskrevs och speciellt hur deras kapacitet i begåvnings
hänseende bedömdes, övriga åsikter om samerna som ras, uppfattningar om 
folkets framtid, uttalanden om samernas förmåga som bofasta jordbrukare, 
synpunkter på konflikter mellan samer och nybyggare samt samefolkets bety
delse för landet ur nationalekonomisk och politisk synpunkt. En värdering i stort 
av samebildens verklighetsanknytning skall också göras. 

Samernas egenskaper 

Såväl positiva som negativa egenskaper tillskrevs samerna av deras skildrare. 
I vissa fall är uppgifterna motsägande, men ofta är bedömningen påfallande 
enhetlig. Det allmänna intrycket en genomläsning av samtliga skrifter ger är att 
de sämre sidorna hos folket framställs som övervägande, i var je fall hos tidiga 
författare. 

Ett drag som många författare framhöll som typiskt för samerna är brist på 
karaktär, stadga eller fasthet, ibland kallat flyktighet eller ombytlighet, ofta 
nämnt i samband med klen energi. Dessa påståenden återfinns inte i de tidigaste 
beskrivningarna utan först på 1880-talet.5 Följder av denna samernas svaghet 
sades vara, att de lätt resignerade när de drabbades av motgångar i ren skötseln 
eller fattigdom. Också för de samer som försökt sig på högre studier sades denna 
brist ha lagt hinder i vägen. I förbindelser med svenskar kunde svårigheter 
uppstå, genom att samerna bröt givna löften och visade sig allmänt ombytliga. 

Nämnda problem i frå ga om samerna tycks i s tor utsträckning ha varit ett 
svenskarnas problem i be röringen med dem. I t ex landshövdingarnas femårs
berättelser påtalas det ganska ofta. Det verkar troligt att den hårda bedömningen 
inom detta område hänger samman med svensk brist på förståelse för samernas 
levnadssätt. Näringslivets utformning var för deras del beroende av naturen och 
vädrets förändringar, utan hänsyn till f ixerade data och klockslag. Med tiden 
ökade samröret med svenska tjänstemän, som saknade inlevelse i det ekologiska 
4. Gösset s 245, Hofstadter s 193. 
5. Edman 1888, Tenow 1891, Roswal-Engelmark 1898, KB Norrb 1886-90, KB Jämtl. 1901-05, 

Wiklund 1902, Wiklund 1910, Lindholm 1912. 
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sammanhang där samerna utformat sin livsföring, och detta gav lätt upphov till 
sådana uppfattningar som att samer bröt givna löften. Man kan kanske inte 
bortse från möjligheten, att ett samband finns med ställningstaganden i övrigt för 
jordbruk på renskötselns bekostnad hos åtskilliga tjänstemän. Men också ivrare 
för renskötselns fortlevande, t ex språkforskaren K B Wiklund, framhöll denna 
samernas svaghet i för övrigt positivt hållna beskrivningar. I hans ganska för-
myndaraktiga rekommendationer om näringen passade detta samiska drag inte 
in, vilket väl får hänföras till ovan nämnda brist på förståelse. 

Besläktad med föreställningen om samernas ostadighet är idén att de var 
lättledda, i flera fall framställd som en fördel, men också sedd som ett problem, 
t ex av Valdemar Lindholm: 

"Huru lätt vunna äro icke dessa fjällens barn, . . . Några vänliga ord, som de 
riktigt förstå, äro nog att vinna deras sinnen. Men ligger det inte en fara uti 
detta? Är det ej just denna lappens lättrördhet, denna hans lättleddhet, hans 
farligaste fel på samma gång som hans största förtjänst? Ty lika lätt, som 
lappen kan ledas till gott, kan han ledas till ont — och lika helt och obehärskat, 
som han, rätt ledd, kan hänge sig åt det goda, lika obehärskat och hänsynslöst 
kan han, om han ledes in på den banan, hänge sig åt det onda."6 

Någon gång förekommer påståenden om att samerna utmärktes av lättja.7 

Dessa uttalanden gjordes dock i de tidigaste verken, medan de inte är vanliga i de 
senare. I en reseskildring från 1834 konstateras t ex: 

"Att Lapparne, i smått, äro bilder, men karrikaturbilder, af sitt fjell-land, det 
synes mig vara tydligt. De äro det till och med i sitt lynne: de sofva gema, göra 
helst ingen ting; ja, de nästan afsky allt arbete som fordrar ansträngning."8 

Liksom i fråga om samernas konstaterade brist på stadga kan man misstänka 
att felaktiga uppfattningar om hur renskötseln gick till spelade in. När samer 
t ex beskylldes för att inte hålla sina hjordar samlade och under tillsyn, bedömde 
man främst de problem som uppstått för inflyttade nybyggare, inte själva ren
skötseln och dess resultat. 

En egenskap hos samerna som framhölls i så gott som alla äldre skildringar 
fram till sekelskiftet var deras njutningslystnad. Framför allt var det spritbegär 
som påtalades, ibland också deras stora bruk av tobak och kaffe.91 en reseskil
dring från 1874 påvisas samernas likheter med araberna, bl a att de "dricka 
beständigt kaffe, tycka om starka drycker''. Författaren ser i detta problem för 
renskötseln: 

" Visserligen vakta lapparna icke alltid renarne så som sig bör, enär de 
stundom hafvaför litet tjenstefolk och stundom sjelfa sitta inne i sina kåtor och 
tält och smörja sig med kaffe och brännvin, lemnande der under renhjordarne 
vind för våg'V 
6. Lindholm 1912, s 177. 
7. Schefferus 1673, Högström 1746, Engström 1834, Helms 1868, von Knorring 1874. 
8. Engström s 52. 
9. Schefferus 1673, Roman 1818, Zetterstedt 1822, Mellin 1838, Malm 1851, Stockfleth 1860, 

Rissler 1866, Helms 1868, von Düben 1873, von Knorring 1874, Hofberg 1877, du Chaillu 1883, 
Jämte 1893, Rieck-Miiller 1899, Bore 1900, Rasmussen 1908, Melander 1909, Lindholm 1912, 
Hoving 1916, Therén 1919. 

I. von Knorring s 50, 71. 
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Att det låg sanning bakom påståendena om samernas "huvudlast" tycks det 
inte råda någon tveksamhet om. Problemet diskuterades tidigt av svenska myn
digheter, och man beslöt redan 1723 om förbud för införsel av spritdrycker i 
Lappmarken.21 dessa disskussioner, liksom för övrigt i åtskillig av den litteratur 
som berör problemet, konstaterades också bakgrunden till svårigheterna, näm
ligen hur svenska handelsmän tidigt började medföra spritdrycker vid affärer 
med samerna för att kunna lura dem i up pgörelserna, något som senare nybyg
gare ansågs ägna sig åt. Då en kommitté år 1818 undersökte möjligheterna för 
malmbrytning i Norrbotten, lämnades en redogörelse för bl a näringslivet. 

"En annan utväg till bergning lemnar den skändeliga bränvinshandeln, som 
fiere af Nybyggarne idka med Lapplands ursprungliga invånare, hvilka efter 
bränvin hafva ett så oemotståndigt begär, sedan de först deraf intagit några 
supar, att de, utan afseende på priset och varans godhet, stundom uppoffra allt 
hvad de hafva till hands, så länge de deraf få köpa".3 

När samefolket blev kritiserat för sin konsumtion av njutningsmedel kan 
bakom detta ha legat vetskapen om hur vissa samer genom spritmissbruk 
sjunkit ner i fattigdom, von Düben t ex skildrar vägen utför från renskötare till 
"fiskarlapp" och därifrån till "fattiglapp".4 Här uppstod naturligtvis problem 
för svenska myndigheter. Rasfördomar kunde också uttryckas i detta samman
hang, t ex hur samerna liksom Amerikas vildar var begivna på brännvin.5 Men 
när man också drog in kaffet i bilden tycks det vara den svenska förmyndar-
mentaliteten som tog sig uttryck. Samernas liv var hårt och krävande, här 
passade njutningsmedel inte in. 

Misstänksamhet är en egenskap hos samerna som de tidiga skildrarna ganska 
ofta framhöll.6 Efter 1900 dementerades dessa påståenden däremot uttryckligen 
av t ex Wiklund.7 Att samerna kunde uppfattas som misstänksamma kan före
falla ganska naturligt. Många exempel finns på att de inte behandlades väl av 
inflyttade svenskar eller handelsmän, och detta bör ha skapat misstroende mot 
främlingar. 

Samernas misstänksamma inställning verkar också ha uppfattats som naturlig 
av vissa författare: "Att de äro misstrogne och inbundne mot främmande per
soner, är något som vidlåder hvarje half vild stam" * 

Också när högfärd tillskrivs samerna kan man tänka sig att detta speglar dåliga 
relationer mellan dem och svenskar, och att möjligen reservation är ett begrepp 
som bättre täcker vad det var frågan om.9 

Att samerna var vidskepliga framhölls av vissa tidiga skribenter.1 När t e x 
Schefferus använde detta uttryck var det fullt naturligt, ur hans synpunkt sett, 
eftersom den samiska religionen levde kvar i ganska stor utsträckning vid 

2. Kungl Förordn 1723. 
3. Roman s 33. 
4. von Düben 1873 s 35. 
5. Rissler s 67. 
6. Malm 1851, Schefferus 1673, Högström 1746, Helms 1868, Düben 1873, von Knorring 1874, 

Södergren 1910. 
7. Wiklund 1902. 
8. Malm s 22 f. 
9. Högström 1746, Södergren 1910, KB Västerb 1886-90. 
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1600-talets slut. Ännu tvåhundra år senare torde sedvänjor ha kunnat iakttas av 
svenskar, som de senare måste ha uppfattat som vidskepelse. 

Lika naturligt bör det ha varit för en och annan författare att bedöma samernas 
liv i kåtan som präglat av orenlighet och brist på civilisation, då de utgick från sin 
egen måttstock i detta avseende.2 

"Den uselhet är obeskriflig, och osnyggheten af sky värd, som råder i den 
trånga kåtan, men icke desto mindre känna sig dess innevånare öfvermåttan 
lyckliga. . . . någon renhållning kommer aldrig i frågan, utan mångårig smuts 
betäcker kropp, kläder, golf väggar och tak, hvartill lättja och liknöjdhet äro 
orsaker/'3 

Wiklund modererade dessa konstateranden, när han framhöll att samerna 
visserligen inte var helt snygga,men att detta var förklarligt, då de inte var 
kulturmänniskor.4 Inte bara förståelse utan också nedlåtande tycks prägla så
dana åsikter. 

I ett par andra fall har motsägande uppgifter lämnats om samerna av tidiga och 
senare författare. Det gäller påståenden om osedlighet, där Schefferus och 
Högström framhöll att otukt var typisk för samer, medan man från och med von 
Düben motsade detta. Också ohederlighet av olika slag ansågs utmärkta folket 
enligt de tidiga författarna,5 medan de senare förnekade att t ex bedrägerier i 
affärer skulle förekomma. Däremot sades stölder av renar vara ganska vanliga.6 

Att renstölder förekom i vissa trakter kan inte betvivlas, eftersom rättsliga 
utredningar visar detta. Att samerna däremot skulle tidigare ha utmärkt sig för 
mera allmän opålitlighet i affärer kan inte påvisas, och möjligt är att missförstånd 
på grund av olikheter i upp trädande kan ha legat bakom dessa påståenden. Helt 
kan man inte heller utesluta, att svenskar i den tilltagande konkurrensen funnit 
det fördelaktigt att framhålla detta drag hos samerna, med eller utan orsak. 

Den positiva sida hos samefolket som tycks ha framhävts oftast är deras glada, 
vänliga och tillgivna sätt.7 Detta framhölls också av författare som bedömt dem 
som misstänksamma, men misstro mot främlingar behöver naturligtvis inte 
utesluta tillgivenhet mot bekanta. Här finns en anknytning till den först diskute
rade negativa egenskapen, bristen på karaktär. I sådana sammanhang nämndes 
ibland sorglöshet och lättsinne som typiska för samerna.8 Man får ett intryck av 
att bedömningen glad inte är en entydigt positiv värdering. Som senare skall 
diskuteras var detta en egenskap som kunde anses känneteckna barn. Att en 
folkstam med ett hårt liv i fjällvärlden ibland framtonade som barn kunde tyckas 
olämpligt ur svensk synpunkt. 

En annan i stort sett positivt bedömd sida hos samerna var deras fredliga 

1. Schefferus 1673, Zetterstedt 1822, Cajanus 1871, KB Norrb. 
2. Schefferus 1673, Laestadius 1833. Engström 1834, Mellin 1838, Malm 1851, Helms 1868, von 

Knorring 1874, du Chaillu 1881, Melander 1909. 
3. Malm s 22 f. 
4. Wiklund 1910. 
5. Schefferus 1673, Högström 1746, Edman 1888. 
6. Stockfleht 1860, Nordisk Familjebok 1911. KB. 
7. von Düben 1673, du Chaillu 1881, Asplund 1905. Södergren 1910, Wiklund 1910, Nord Fam bok 

1911. KB Västerb 1886-90. 
8. Tenow 1891, Helms 1868. 
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läggning. Flertalet författare som nämnde denna har klart sett den som fördelak
tig.9 De har framhållit hur samerna levat i fri d och aldrig kämpat mot någon 
annan än vilddjur och oväder, men det fanns också möjligheten att låta samerna 
framtona som räddhågade och omanliga genom detta drag.1 Också åsikten att 
samerna utmärktes av mod och djärvhet framfördes av ett par författare.2 

Att samerna trots sin utpräglat fredliga läggning kunde nå mål de föresatt sig 
framhölls i e tt par av 1800-talets reseskildringar, som för övrigt visar ett visst 
beroende av varandra.3 Det samiska lynnet liknas vid en bäck, som i s tillhet 
söker sig utvägar och viker för hinder men dock slutligen når sitt mål. I detta fall 
var det den omgivande naturen som ansågs ha satt sin prägel på samefolket. 

" Fjell-lappen är af ett lugnt, stilla sinnelag: han liknar bäcken, hvars vatten 
så sakta och stilla löper fram, att man knappt märker dess rörelser. Reser sig 
något betydligt hinder i vägen för bäcken, så viker densamma af åt sidan, men 
uppnår slutligen sitt mål; så är äfven lappens karaktär stilla, fredsälskande, 
eftergifven" .4 

Samma åsikt, att naturen format samernas sinne, framhölls av åtskilliga andra 
författare. I stort sett bedömdes denna påverkan som god. Den hade gett folket 
känslighet för intryck, ett mottagligt sinne med läggning för djupa tankar, fantasi 
men också melankoli.5 Det är typiskt att de skribenter som uttryckte sin upp
skattning av dessa sidor hos samerna i fler a fall var de i L appmarken resande 
prästerna och missionärerna. Någon framhöll också speciellt mottagligheten för 
religiösa känslor och intryck som fördelaktig hos folket. Också deras "avguda
dyrkan" hade på sin tid präglats i v iss riktning. 

"då naturen med sina ofta stora sublima drag mäktigt måste inverka på 
folkets fantasi och komma dem att låta sina religiösa begrepp ikläda sig i 
hög grad poetiska former".6 

Men också iakttagare med andra intressen än religion har skildrat denna 
samklang mellan natur och lynne hos samerna, t ex Emilie Demant-Hatt: 

"Lappens liv er som hans omgivelser: haardt og farligt som fjœlde og uveir, 
sk0nt og frydefuldt som nordlyset over vinterhimlen og midnatssolens gyldne 
nœtter. Ligesom ödemarkens vilde dyr har han rœdsel i blodet, rœdsel for de 
mfirkklœdte mennesker , rœdsel for naturens trolldom, ensomhetens rœdsel 
— men han har ogsaa dy renes lette sind, det som lever og ny der, hvad 0jeblikket 
giver" ? 

Tydligen har samerna gett ett intryck av att skilja sig från de omgivande 
svenskarna inom här berörda område. Iakttagelserna gjordes under en tid då 
intresse för "folkkaraktär" och uppkomsten av sådan var levande. Att natur
folkets prägel i det ta fall kunde anses vara av positivt värde också för svenskar

9. Stockfleth 1860, Helms 1868, Düben 1873. 
1. Schefferus 1673. 
2. Högström 1746, Castrén 1852, Södergren 1910. 
3. Castrén 1852, Helms 1868. 
4. Helms s 79. 
5. Castrén 1852, Stockfleth 1860, Helms 1868, Roswal-Engelmark 1898, Samzelius 1900, Lind

hagen Th, 1900, Bore 1900, 1902, Vesterlund 1903, Englund 1905, Rasmussen 1908. 
6. Englund s 94. 
7. Demant-Hatt s 163. 
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na, eftersom det framtonade som fridsamt och påverkbart, var naturligtvis 
ytterligare ett plus. 

Det är givetvis svårt att uttala sig om verklighetsgrunden för sådant som 
konstateranden av melankoli och fantasifullhet. Men att samerna skulle ha 
praktiserat ett levnadssätt, där man försökte anpassa sig efter förhållandena i 
stället för att tvinga igenom sin vilja mot natur och omgivning i övrigt, verkar ha 
god överensstämmelse med realiteterna. 

Ett kännetecknande drag hos samerna, som man i allmänhet bör ha varit 
medveten om, är deras förmåga att uthärda strapatser. Denna har nämnts bara 
av ett fåtal författare, men den kan ha ansetts självklar av andra. 

Forskningsresanden A E Nordenskiöld medförde två samer vid sin expedi
tion till Grönland 1883 och uttryckte i rapporten om resan stor beundran för dem. 
De hade bl a färdats 460 km på skidor under ett par dygn utan tillgång till vatten 
eller bränsle, något som Nordenskiöld sedan lät samer upprepa i Sverige för att 
bevisa att det var genomförbart.8 

H var 8 dag beskrev 1906 d e fruktansvärda väderleksförhållandena i norra 
Sverige, särskilt försörjningsproblemen i norra Lappland och det oerhörda 
snöfallet i Jämtland. 

" Väl är lappen van att krypa ihop bakom en sten och låta snöa öfver sig, för 
att sedan ovädret rasat ut fortsätta sin färd som om ingenting händt, men när 
stormen håller i det ena dygnet efter det andra, kunna äfven dessa härdade 
naturbarn duka under".9 

Spridda uttalanden finns om andra goda sidor hos samefolket. Deras frihets-
och självständighetskänsla berörs någon gång,1 liksom deras hjälpsamhet, hur 
de t ex kunde hysa fattiga människor under lång tid.2 Hälsotillståndet nämndes 
av vissa författare. Frånsett en mycket hög spädbarnsdödlighet, som ansågs 
bero på dåliga levnadsförhållanden, hade samerna en god hälsa med få sjuk
domar och hög motståndskraft.3 

Sammanställningen av de egenskaper som tillskrevs samerna bör naturligen 
visa de drag som föreföll mest iögonfallande. I den mån människorna liknade 
övriga nordbor har kanske mycket lämnats utanför beskrivningarna. Författar
nas egna intressen kan också ha speglats i urvalet av fakta, t ex om de räknade 
odlingens framsteg i L appmarken som fördelaktiga eller såg utveckling av ren
skötsel som en bättre framtid. På samma sätt kan det kyrkliga intresset hos de 
författare som var präster ha styrt framställningarna. 

Om man jämför det urval av egenskaper som framhållits vid olika tidpunkter, 
finner man en utveckling, trots att det inte kan uteslutas att äldre litteratur 
påverkat yngre. Framför allt kan konstateras, att några av de drag, som ansågs 
dåliga hos folket i tidigare verk, inte framhölls i senare. Samerna efter sekelskif
tet sågs inte längre som vidskepliga eller osedliga, i mindre utsträckning som lata 

8. Nordenskiöld s 201, 232 och 242. 
9. Hvar 8 dag 1906, s 479. 
1. Malm 1851, Helms 1868. 
2. Schefferus 1673, Zetterstedt 1833, von Knorring 1874. 
3. Högström 1746, Zetterstedt 1822, du Chaillu 1883, Linné 1883, Wiklund 1910. 
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eller spritmissbrukare. I det senare fallet speglar litteraturen sannolikt en verklig 
utveckling, nådd bl a genom laestadianismens inverkan i norr,4 viss nykterhets
föreningsrörelse längre söderut5 och åtgärder mot svenskars spritdistribution. I 
fråga om de övriga dragen får man kanske snarare räkna med bättre insikter i det 
samiska sättet att leva hos senare författare. 

Samernas begåvning 

Det förefaller som om samerna av gammalt bedömts vara svagt begåvade, 
eftersom de tidigaste författarna framhöll deras goda förstånd som en kontrast 
mot vad man tidigare trott.6 Egentligen finns i litteraturöversikten bara en enda 
framställning av samerna som klent begåvade, "andligen dvärgartade", näm
ligen läkaren Ellmins inlaga 1854, som återgavs i tidningen Vårt land 1906. Vissa 
av de följande författarna preciserade den konstaterade begåvningen, som sades 
innefatta t ex skarp iakttagelseförmåga, snabb uppfattning, gott minne och stort 
kunskapsbegär. Dessa drag hade visat sig i skolan, medan försök till högre 
studier som tidigare nämnts ofta misslyckats på grund av karaktärsbrister.7 

Bland bedömarna märks förutom de tidiga prästerna ett par skolmän samt 
språkforskaren Wiklund. I dennes uttalanden framkom tydligt hur hans intresse 
för fortlevande renskötsel präglade också synpunkter på begåvning. Även om 
samebarnen oftast var intelligenta, var det dock utvecklingen av de kroppsliga 
egenskaperna som var viktigast. En jämförelse med den bofasta befolkningen 
i L appmarken utföll till samernas fördel. De förra bedömdes vara "trögare till 
kropp och själ".8 

Den beskrivning av samernas begåvning och skolutbildning som gavs i F olk
skolans läsebok år 1908 bör ha bidragit till att ge den unga generationen en 
ganska positiv uppfattning i denna sak: 

"Lapparnas bildningsgrad växlar mellan de vidaste gränser, från fullkomlig 
obekantskap med bokstäverna till en förvånande färdighet i läsning, skrivning 
och enklare räkning. I synnerhet hava Västerbottens och Jämtlands lappar 
åtnjutit god och fruktbärande undervisning i svenska statens lappskolor och 
höja sig i bildning över de flesta nybyggare. Alla lappar stå högt i avseende på 
naturlig begåvning. De hava vaken och skarp iakttagelseförmåga och oftast ett 
utmärkt gott minne och lokalsinne".9 

Presentationen av samerna i tidskriften Hvar 8 dag år 1910 bedömde att 
"deras intelligens står högt öfver medelmåttan", varvid man stödde sig på 
uttalanden av Norrbottens lappfogde.1 

4. Trots att biskoparna i allmänhet var negativt inställda till laestadianismen enligt uttalanden i 
visitationshandlingar, framhölls dess goda verkan i ny kterhetshänseende. 

5. Lapparnes Egen Tidning, Profnummer 1904. 
6. Schefferus 1673, Högström 1746. 
7. von Knorring 1874, Samzelius 1900, Lindvall 1908, Wiklund 1910, Hvar 8 dag 1910, Fittinghof 

1915, Therén 1919. 
8. Wiklund 1910, s 40. 
9. Lindvall 1908 s 1295. 
1. Hvar 8 dag 1910, s 229. 
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Uppfattningen av samerna som barn 

Att ett folk liknas vid barn verkar i s tort sett nedlåtande. Man antyder en 
försenad eller utebliven utveckling. Men i vissa sammanhang kan också sådana 
uttryck ha något positivt över sig. Hos reseskildrare från 1860-talet finns exem
pel på det senare. Samerna utmärktes av ett barnsligt sinne, en barnslig öppen
het och frimodighet, en blandning av mannens och barnets egenskaper. Här 
finns en anknytning till den tidigare konstaterade påverkan av naturen och 
folkkaraktärens daning, och det låg tydligt i författarnas syfte att framhäva 
barnslighet som något av värde. 

Också hos senare författare återfinner man jämförelser med barn på sätt som 
innebär en positiv värdering av samerna. Deras naiva och barnsliga öppenhet 
framhölls 1910 i en skildring som var mycket uppskattande och bl a kallade dem 
ett älskligt folk.2 En liknande framställning 1916 pekar också på barnsliga drag, 
hur samerna liksom barn snabbt skiftade mellan olika sinnesstämningar.3 

När Valdemar Lindholm låter hjälten i sin roman "När solen sjunker", den 
unge prästen, möta sin samiska församling uttrycks stämningen: 

' 'Det är nu så med fjällfolket, att det är som ett helt folk av barn. Och som alla 
barn är o fjällmännen nyfikna. . . . Samefolket är såsom barn — lättrörda, 
lättförförda. Och där nu Gustav Bernhard stod, omgiven av dessa fjällens barn, 
kände han vilken stor och härlig uppgift han fått. Ty detta att fostra barn — är 
icke det ett kall, härligare än något annat?''4 

En ungefär samtida skribent kunde däremot uttrycka likheten med barn på ett 
sätt som ger en nedsättande bild, hur samerna liksom barn rättade sig efter 
omgivningen och inte tog egna initiativ.5 Wiklunds synpunkter är av intresse, 
eftersom han tycks ha påverkat utformningen av samepolitiken i viss grad. Hans 
sameskildringar är övervägande positiva, och han bedömde som nämnts sa-
mernas begåvning vara god. Men de var inte obegränsat utvecklingsbara, utan i 
viss mån som barn.6 Det är Wiklunds lätt konstaterade faderlighet, på gränsen 
till förmyndarposition, som talar här. 

Åsikten att samerna kunde liknas vid barn är intressant ur den synpunkten, att 
detta var ett återkommande inslag i r asidéerna. Tidigare har visats, hur man i 
USA kunde bedöma slavsystemet såväl negativt som positivt med användande 
av framställningssätt där negrerna liknades vid barn.7 Ett rastänkande återfinns 
också i hä r anförda sameskildringar. Bakomliggande uppfattning var antagligen, 
att samerna befann sig på en annan utvecklingsnivå än svenskarna, men detta 
faktum kunde medföra olika synsätt, ringaktning, en beskyddande inställning 

2. Södergren 1910. 
3. Nordström 1916. Liknande åsikter i Hvar 8 dag 1901 och Rosenius 1903. 
4. Lindholm 1912, s 138 f. 
5. Elgström 1919. 
6. Wiklund 1902. 
7. Se ovan s 32. 
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eller förtjusning över ett folk som tedde sig rörande. I samtliga fall är det en 
"von-oben^-inställning som avspeglas. 

Att fastställa huruvida författarna läst om och tagit intryck av nämnda rasidéer 
är naturligtvis inte möjligt, men det verkar ganska troligt att så var fallet, 
eftersom viss litteratur bör ha varit känd i Sverige och det här rörde sig om 
belästa personer.8 

Bedömningar av samerna ur rassynpunkt 

Tidigare har redogjorts för hur man placerade jordens befolkning i huvudraser 
med underavdelningar. När samerna sattes in i sådana mönster var det vanligen i 
huvudrasen mongoler.9 De intog alltså en sorts mellanställning rangmässigt sett, 
under den överlägsna vita rasen men över negrerna, enligt det då allmänt 
omfattade synsätt som räknade med ett samband mellan hudfärg och psykisk 
kapacitet. 

Hur samerna skulle placeras i fö rhållande till ö vriga mongoler tycks det ha 
funnits olika åsikter om. Läkaren Pehr Rissler uppgav 1866 de n tschudiska 
stammen, von Knorring 1874 den grönländska eller polarstammen. Haeckels 
stamträd, som var tillgängligt från 1868 och i s vensk översättning från 1883, 
placerade dem som eskimåernas jämlikar i den arktiska grenen under namn av 
hyperboréer. De tycks enligt Haeckel ha varit jämställda med indianerna.1 

När man studerar de olika värderingar av samefolket ur rassynpunkt som 
litteraturen innehåller, är det värt att lägga märke till vilka av författarna det är 
som över huvud taget använde rasbegrepp. I allmänhet återfinns sådana utta
landen hos dem som i stort sett var negativt inställda till samerna. Denna syn har 
kombinerats med konstateranden om rasens underlägsenhet. De uppskattande 
författarna har däremot i allmänhet inte berört rasfrågan. 

De mest rasistiska uttalandena gjordes av jämtländska läkare vid 1800-talets 
mitt. Här åberopas likheter till det yttre och inre med apor såväl som dvärgar.2 

Rissler ger en ytterst anslående bild av jämtlänningen, en värdig representant för 
den germanska rasen, men i länet fanns också kontrasten, 

"lapparne, dess grannar, ett nomadiskt folk, synas vara nedtryckta till både 
själ och kropp, och utgöra likasom sista länken afförnuftiga varelser, . . . af den 
tschudiska stammen, en stam, som, med några få undantag, såsom i Ungern 
och Finland, visat sig nästan oförmögen af odling, ja så fiendtlig mot densam
ma, att den, efter hvad vill synas, hellre går sitt aftynande, sin undergång till 
mötes, än den af står från sitt råa, halfvilda lefnadssätt och inträder på menskli-
ga odlingens bana".3 

Jämförda med dessa klassificeringar ter sig övriga bedömningar ganska mo-

8. Danielsson s 166 ff. 
9. Undantagsvis skall de ha räknats till den vita rasen. K vandahl s 10. 
1. Ursprungligen beteckning för sagofolk i no rr, senare för polarfolk. Som kuriosa kan nämnas mer 

fantasifulla bedömningar av samernas härstamning: ur Cromagnonfolket, ur Israels tolv stam
mar. Kvandahl s 10. 

2. Ellmin 1854, i Vå rt Land 1906, Rissler 1866. 
3. Rissler s 37 f. 
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desta. I en skildring från 1838 presenteras folket på följande sätt: 
' 'Lapparne utgöra ett polarfolk, genom sin kroppsbildning och sina själsan

lag alldeles skiljdtfrån de öfriga Europeiska och Asiatiska stammarne". 
En beskrivning av övervägande negativa egenskaper följer.4 Övriga har inte så 
mycket uttalat sig om rasen som sådan utan om dess kulturstadium. Detta 
behöver i och för sig inte utesluta möjligheten av utveckling. Med anknytning till 
den förut diskuterade uppfattningen om samernas likhet med barn kan man 
föreställa sig att vissa författare tänkte sig situationen så, att samerna kultur-
och utvecklingsmässigt stannat kvar i ett tidigare stadium, en sorts barnstadium, 
jämfört med t ex svenskarna. Framtiden kunde då innebära övergång till vuxen
stadiet. Flera skribenter från von Düben till Wiklund tycks ha tänkt sig förhål
landena på detta sätt. Det var inte egentligen rasen som var underlägsen utan det 
kulturstadium den uppnått, i jämförelse med svenskarna. Men också exempel på 
att härstamningen i sig var avgörande finns, förutom de tidigare nämnda jämt
ländska bedömningarna. Dit hör till exempel en författare på 1880-talet, som 
ansåg att brister i k araktär fanns hos stammar med liknande härstamning och 
bildningsgrad, alltså en sorts kombination av ren rasidé och synpunkter på 
utvecklingsgraden.5 Samma värdering tycks finnas hos rasforskaren Rolf Nor
denstreng: 

"Den lapska rasen kan knappast räknas bland de högre. Den är tvärtom en 
efterbliven utvecklingsform av människan".6 

Det är slående att dessa uttalanden, där samerna alltså konstaterades vara i 
större eller mindre utsträckning underlägsna, framfördes av författare som 
också hade synpunkter på Lappmarkens näringsfrågor. Man sammankopplade 
det nomadiska levnadssättet med en lägre utvecklingsgrad och det bofasta med 
en högre. I fråga om framtiden fanns olika förutsägelser. Kategoriska uttalanden 
att den som inte ville lämna nomadlivet måste vara i u nderläge och med tiden 
lämna plats för de bofasta förekom,7 men också konstateranden av att två 
folkraser på olika kulturstadier kunde existera tillsammans,8 och av det för
delaktiga i att inte alla folkstammar befann sig på samma kulturella nivå och 
därigenom ställde samma krav.9 Tydligen var idén om samernas rasbetingade 
underlägsenhet möjlig att använda som argument i skilda syften. 

Idéer om rasblandningar 

Den internationella diskussionen om raser kom så småningom att allt mer 
behandla rasblandningar. Studium av arv låg bakom denna inriktning. Sir 
Francis Galton, en darwinistisk vetenskapsman i E ngland framförde med sta
tistiskt underlag ärftlighetslagar och började propagera för rashygien under 
senare delen av 1800-talet. Spencer diskuterade också rasblandningar och fram

4. Mellin s 3 ff. 
5. Edman 1888. 
6. Nordenstreng, citat från Beckman s 60. 
7. Tenow 1891. 
8. von Düben 1873. 
9. Wiklund 1902. 
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höll att de kunde utfalla på olika sätt. I Amerika hade följden av de ariska 
rasernas blandning blivit en kraftfull typ. I Frankrike däremot hade resultatet 
blivit ofördelaktigt, vilket förlusten av kriget 1871 berodde på.1 

I USA utvecklades dessa läror till en sorts reformrörelse i b örjan av 1900-
talet, "eugenic"-rörelsen. Uttryck som rasdegenerering och rassjälvmord an
vändes.2 Stöd bland vetenskapsmän saknades inte. Psykologen William Mac 
Dougall framförde varningar för rasblandningar i "Is America Safe for De
mocracy?" Resultatet av sådana uppgavs kunna bli såväl disharmoni som fy
siska, mentala och emotionella deformeringar.3 

Första världskriget medförde i USA det nästan hysteriska värnandet om "den 
hundraprocentiga amerikanismen". Madison Grants bok "The Passing of the 
Great Race" 1916 i ngav farhågor för framtiden. Rasblandningar utföll i lä gre 
typer enligt Mendels lagar. Så kunde till exempel korsning mellan en person av 
europeisk ras och en jude bara resultera i en jude, enligt Grant en mindervärdig 
ras.4 

Eugenicrörelsen avvisades av social vetenskap och antropologi. Franz Boas 
bemötte den till exempel år 1920 i sin kritik av Lothrop Stoddards då utgivna bok 
"The Rising Tide of Color", där de färgade raserna, särskilt den gula och den 
bruna, bedömdes utgöra en fara, eftersom de skulle komma att översvämma den 
vita världen. Boas framhöll, att inom den vita rasen liksom inom alla andra fanns 
alla grader av intellektuell kapacitet från imbecillitet till hög intelligens. En 
rörelse för rashygien borde därför hellre inrikta sig på att undertrycka de sämre 
dragen i den egna rasen än på att motarbeta inblandning av andra raser.5 

I Sverige kom diskussionerna om rashygien aldrig att anta stora proportioner, 
men de fördes också här. Risker med rasblandningar i lappmarkerna framhölls 
av tre författare. Det var inte bara samerna som ansågs kunna få den nordiska 
rasen att degenerera genom blandade äktenskap utan också den finländska 
befolkningen i Norrbotten.6 

Liksom när det gällde diskussioner rörande samernas allmänna underläg
senhet finns en klar sammankoppling av åsikter om rasblandning och ställnings
taganden i Lappmarkens näringsfrågor. Två av författarna såg åtskiljande av 
näringarna som fördelaktigt. Samerna skulle alltså fortsätta sin nomadiserande 
renskötsel, oberörda av jordbruket. Naturligtvis motverkades rasblandning 
härigenom, medan samer som blev bofasta kom att bidra till degenereringen 
genom att uppgå i den svenska befolkningen. Professor Herman Lundborg, chef 
för statens Institut för Rasforskning, räknade däremot inte med möjligheten att 
nomadlivet skulle kunna fortsätta, och detta av två anledningar. Dels kunde 
naturfolk inte fortleva, när de kom i beröring med högre, dvs bofasta människor, 

1. Gösset s 150 f. 
2. Svensk Uppslagsbok, artikeln ,,Rashygien,\ 
3. Gösset s 378. 
4. Highamsl56. 
5. Boas, Fisher-Quarles s 425. 
6. Neander 1914 och 1922, Lundborg 1914 och 1919, Nordenstreng 1919 (i Beckman.). 
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dels krävde rikets välstånd att Lapplands naturrikedomar blev tillvaratagna på 
ett givande sätt.7 

Att idéerna om rashygien i Sverige var ett litet eko av den internationella 
diskussionen, i synnerhet förd i USA, är det ingen tvekan om. Lundborg var ju 
en av förgrundsfigurerna inom svenskt rasforskningsarbete, och även de övriga 
två författarna torde ha varit belästa inom området. 

Idéer om samefolkets framtid 

Tidigare har vid ett par tillfällen berörts, att speciella synsätt utkristalliserats, 
när det gällde framtiden för folkstammar som ur ras- och utvecklingssynpunkt 
kunde bedömas vara underlägsna. En granskning av litteraturöversiktens skrif
ter för att utröna vilka förutsägelser som finns framförda där ger som ett första 
resultat fyra huvudvarianter: att samerna skulle gå under, dvs dö ut, att de skulle 
assimileras i de t svenska samhället, att de nomadiserande samerna skulle fort
leva, medan de bofasta gick under, alternativt assimilerades, samt att hela det 
samiska folket skulle fortleva. Det är svårt att i efte rhand klargöra författarnas 
inställning, eftersom de uttrycker sig vagt om samernas framtida försvinnande. 
Ibland kan inte avgöras om författaren syftat på utdöende eller assimilering. 

I sex skrifter verkar övertygelsen om förestående undergång gälla bokstavligt 
försvinnande,8 medan sex andra eventuellt kan ha räknat med assimilering.9 

Fem författare förutsåg uttryckligen assimilering i det svenska folket som same
folkets slutliga öde.1 Att nomaderna skulle kunna fortleva, medan samer som 
blivit bofasta måste gå under är en åsikt som framfördes i nio av de bedömda 
skrifterna, av vilka dock Wiklund författat fyra.2 Idén att hela samefolket skulle 
fortleva kan inte visas ha uttryckts i någo n skrift utöver den samiska program
förklaringen av år 1919.3 

Förutsägelserna om samernas utdöende, där dessa uttryckligen framfördes, 
finns i såväl positivt som negativt färgade skildringar av folket. Som orsak 
nämns situationen med en överlägsen stam, en civilisation byggande på fast 
bosättning, som nomadstammen konfronterats med. Enligt vissa författare var 
undergången i en sådan situation ödesbestämd, något som historien sades visa.4 

Den tidigare citerade läkaren Rissler framhöll t ex att 
"människosläktets historia visar, att då mera civiliserade folk under sitt 

sträfvande att taga ett land i besittning påträffa en rå och vild befolkning, börjar 
denna, derest den ej sjelf omfattar och införlifvar sig i de ankommandes odling, 

7. Lundborg 1919, s 642. 
8. Falkman 1851, H...n & M...n 1892, Lindholm 1902, Vesterlund 1903, Rasmussen 1908, Therén 

1919. 
9. Lastadius 1833, Rissler 1866, Tenow 1891, Geijerstam 1891, Lindell 1900, Lundborg 1914. 
1. Mellin 1838, Castrén 1852, von Düben 1873, Kaarsberg 1897, Elgström 1919. 
2. Helms 1868, Bromé 1908, Bergqvist 1911, Neander 1914, Wiklund 1895, 1902, 1910 samt Nord 

Fam bok 1911, Bergfors (förord i Blind) 1921. 
3. Lindholm 1920. 
4. Falkman 1851, Rissler 1866, H...n & M...n 1892, Lindell 1900. 
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snart att småningom aftyna, och att efter omständigheternas olika förhållande, 
med mer eller mindre snabba steg nalkas sin slutliga förintelse".5 

I en positiv skildring av samefolket av Valdemar Lindholm skisserades sam
ma utgång: 

"Utan knot och motstånd dra sig de små, snedögda koltmännen, 'Solens 
barn\ som de själfva kalla sig, lapparne som de nämnas av svenskarne, undan 
steg för steg. Länge har de ensamma varit härskare öfver de stora vidderna i 
Solens land — nu äro de det ej mer. Tysta gå de undan, lämnande plats för 
svenskarne att med den starkes rätt taga vildmarken i besittning. Solens barn ha 
aldrig haft någon lysande historia. De ha aldrig fört krig med andra än hunger 
och köld och vildmarkens djur—och de striderna ristas ej in på häfdernas blad. 
Och nu äro de döende — skola dö som de lefvat — tyst och omärkligt".6 

I de fall där författarna räknade med samefolkets undergång i form av assimi
lering i det svenska samhället finns också exempel på hänvisningar till historiens 
eller naturens lagar, men här var det dessutom rent praktiska förklaringar som 
framfördes. Eftersom jordbruket var en mer givande näring än renskötseln 
priviligierades det av staten, och samerna kunde nå en bättre bärgning och be
kvämare levnadsvillkor denna väg.7 

Rasbiologen Herman Lundborgs åsikter är ett exempel på detta: 
' 'Det är självklart att svenskarna, så s om förhållande na gestalta sig i nutiden, 

ej längre kunna stå till svars med att låta Lappland nu som förr ligga nästan helt 
i händerna på ett fåtaligt nomadfolk. Rikets välstånd och säkerhet fordrar ett 
bättre tillvaratagande av naturrikedomarna i denna del av landet. Dessa rent 
svenska intressen gå mången gång i annan riktning än nomadernas. Det blir 
då dessa senare s lott att ge vika". 

Lundborg ansåg dock att svenskarna hade förpliktelser mot samerna, av 
humanitet och rättvisa: 

' 'Det gives talrika biologiska processer och vetenskapliga problem i samband 
med ett nomadfolks tillbakaträngande (resp. undergång). Det höves oss, de 
nordiska ländernas forskare, speciellt rasbiologerna, att ägna ett energiskt och 
målmedvetet arbete åt dessa frågors utredande, innan det blir försent".8 

Den tredje gruppen författare, de som förutsåg nomadernas fortlevande men 
de bofasta samernas försvinnande, har i allmänhet inte preciserat hur man tänkte 
sig det senare ske. Däremot finns flera påståenden om hur de bofasta skulle 
komma att sjunka ner i misär, i den mån de inte redan gjort det.9 Som förklaring 
till att nomaderna skulle kunna leva vidare, även om de egentligen var en 
underlägsen stam, anfördes deras anpassning till Qällnaturen. Redan på 1860-
talet beskrevs deras naturenliga liv som ändamålsenligt och möjligt att fortsät
ta,1 men det var framför allt i och med Wiklunds skrifter dessa synpunkter 
gjordes kända. 

5. Risslers 39. 
6. Lindholm 1902, s 27. 
7. Tenowl891. 
8. Lundborg 1919 s 642 f. 
9. Bromé 1908, Wiklund. 
1. Helms 1868. 
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Resonemangen om samefolkets framtid kan idéhistoriskt sättas in i utveck
lingslärans framställningar. Den naturliga konflikten mellan lägre och högre 
individer och raser måste enligt t ex Darwin resultera i f örsvinnande för de 
underlägsna. På denna åsikt kunde man alltså grunda sina påståenden, om man 
som författarna i de båda första grupperna ville hävda att samerna skulle komma 
att gå under som folk. 

Men också för den tredje typen av förutsägelser, att nomaderna skulle bestå 
medan bofasta samer gick under, kunde man finna stöd i utvecklingsläran, 
närmare bestämt i Spencers vidareutveckling av Darwins åsikter, den s k 
socialdarwinismen. Enligt denna skedde i var je speciell livssituation en artens 
anpassning till miljön. De minst lämpade utrensades, medan de bäst anpassade 
fortlevde, och på detta sätt framodlades arter som kunde fortleva under vissa 
bestämda villkor. I fjällvärldens hårda miljö var nomaderna de bäst anpassade, 
de enda som skulle kunna bestå, även om de var underlägsna svenskarna i fråga 
om civilisation. 

Wiklund gjorde i ett sådant sammanhang en jämförelse mellan samer och 
indianer. Båda var "lägre stående folk". Men indianerna var dömda till under
gång, eftersom deras landområden kunde användas av högre stammar, medan 
nomaderna skulle fortleva, eftersom fjällvärlden inte kunde hysa civiliserade 
folk.2 

Flera författare gjorde försök att grunda sina påståenden på uppgifter om 
samernas antal. Eftersom verklig statistik tycks ha varit föga känd, och dess
utom motsägande uppgifter fanns om numerär i fråga om samer och renar, kunde 
man stödja såväl förutsägelser om samernas försvinnande som om deras fort
levande på hänvisningar till förändringar i an tal. Variationer mellan olika om
råden, tillfälliga bakslag i näringen o d gjorde exakta konstateranden svåra. 
Allmänt kan sägas, att de författare som ansåg sig kunna förutse samernas 
undergång oftare åberopade fakta från sydligare trakter,3 medan de som räknade 
med nomadismens framtid byggde på statistik från Norrbotten.4 

Åsikterom nomadernas fortlevande var ofta förenade med ställningstaganden 
för samerna i k onflikter med bofasta, medan man kan konstatera att idéer om 
utdöende var förenliga med såväl att man framhävde samernas rätt som ny
byggarnas. 

Samernas anpassning till fjällvärlden 

I Spencers teoretiska resonemang om hur lämpliga arter skapades för varje 
miljö fanns föreställningen om kampen för tillvaron som grund. De författare 
som skildrade samerna, med eller utan kännedom om utvecklingslärans idéer, 
diskuterade flera gånger just samernas lämplighet för fjällnaturen, och det kan 
vara av intresse att försöka utröna hur man föreställde sig denna. Redan hos 

2. Wiklund 1895, s 376. 
3. Falkman 1851, Rissler 1866, Tenow 1891 och 1893, H...n & M...n 1892. 
4. Bergqvist, Wiklund, Neander 1914, Bergfors 1921. 

47 



Schefferus på 1600-talet finns uttalanden om hur samerna blivit anpassade till 
det hårda klimatet. Detta hade visserligen gjort dem räddhågade och därmed 
fridsamma, men de tålde inte ett mildare klimat, utan blev sjuka under sådana 
omständigheter.51 en reseskildring från 1822 liknas samen vid plantan i Alpernas 
is, 

"nedstiger aldrig till den milda regionen, der hon med sin fjällnatur snart 
skulle af ty na och försvinna" .6 

Tidigare har nämnts hur de sinsemellan ganska lika reseskildringarna från 1850-
och 1860-talen berör den inverkan på samernas karaktär som fjällnaturen ansågs 
ha haft. Mottaglighet för intryck, fantasi och melankoli var exempel härpå, men 
också förmåga att anpassa sig efter omständigheterna och söka nya utvägar, om 
hinder mötte.7 

Att de nomadiserande samerna skulle komma till s in rätt i fjäll världen men 
ingen annanstans är ett motiv som framfördes av flera författare med olika 
variationer. Samen framställdes som naturbarn, dömd att misslyckas i till 
exempel högre studier men att lyckas i sk og och fjäll, den enda plats där han 
hörde hemma. Han bedömdes som nomad till sin natur med möjligheter att som 
sådan utveckla sina bästa egenskaper liksom sin intelligens, men med fysiskt och 
moraliskt förfall väntande vid bofasthet.8 Detta uppgavs vara analogt med 
civilisationens följder på Amerikas och Polynesiens infödingar.9 Hans levnads
sätt sades vara lika oumbärligt för honom som vatten för fisken.1 

Nomadernas bättre framtidsutsikter i j ämförelse med de bofasta samernas 
bedömdes alltså ha sin grund i den samklang som genom tiderna skulle ha 
uppstått mellan karaktär och livsföring hos dem och den natur de levde i. De 
bofasta samerna däremot ansågs av vissa författare ha förlorat sin "lappnatur" 
och i stället fått en bondenatur, men i denna situation befann de sig i konkurrens 
med en överlägsen ras och kunde inte äga bestånd som samer.2 Däremot kunde 
man räkna med problem för svenskar som försökte konkurrera i fjällnaturen. De 
kunde 

"ej såsom lapparne tillgodogöra sig det magra landets hjelpkällor. Det ford
ras att vara lapp för att göra Lappmarken inkomstgifv ande" .3 

Samer som jordbrukare 

Diskussioner om såmernas anpassning i fjällen och om deras framtid berörde 
ofta frågan om det var möjligt för dem att bli jo rdbrukare. Att nomader i st or 
utsträckning övergick till ett liv som nybyggare var ett faktum, särskilt när det 
gällde de sydligare trakterna, men också i t ex Lule lappmark. Erik Bylund har 

5. Schefferus s 70. 
6. Zetterstedt 1822, s 204. 
7. Castrén 1852, Stockfleth 1860, Helms 1868. 
8. Illustr beskrivning 1898, Wiklund. 
9. H...n & M...n 1892. 
1. Bergqvist 1911. 
2. Wiklund, Turi 1910, Lindholm 1912. 
3. von Knorring s 55. 
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visat, hur tidiga orsaker tycks ha varit, att samerna försökte skydda sina be
sittningar av egna lappskatteland genom att begära insyning av dem som ny
byggen och därmed förekomma att invandrande svenskar trängde in.4 I de ssa 
fall var intresset för uppodling ibland litet, och länsmyndigheterna noterade 
enskilda samers misslyckanden som jordbrukare för att vid vissa tillfällen åbe
ropa dem i utta landen om hela folket.5 

Ett par av de tidiga lappmarksskildringarna nämner enstaka exempel på att 
samer upptagit nybyggen.6 I e n detaljerad skildring av Jokkmokks nybygges
väsen har Filip Hultblad visat i vilken grad samer blev nybyggare. Under 
1700-talet upptogs sammanlagt omkring 60 nybyggen, varav 14 var samiska. 
Under 1800-talet tilltog den samiska bofastheten. Fram till 1850 var 27 av sam
manlagt 42 nybyggen samiska. 1850-1875 upptog 17 samer nybyggen samtidigt 
med 50 svenskar. Under århundradets slut stagnerade uppodlingen. Också från 
de nordliga församlingarna finns belägg för att samer blev nybyggare redan från 
1700-talet, skildrat av Nils-Erik Hansegård.7 

Fakta tyder alltså på att samer var i stånd att övergå till jordbruk. Tjugo 
författare i l itteraturöversikten har diskuterat deras möjligheter som jordbru
kare . A v dessa har nio uttalat sin övertygelse om att samer inte kunde idka denna 
näring,8 nio har ansett övergång till jordbruk möjlig eller till och med nödvän
dig,9 medan de två återstående hävdat, att den första generationen, eventuellt de 
första generationerna, var dömda att misslyckas, medan de följande kunde bli 
lika dugliga som svenskar.1 

De tidigaste uttalandena gjordes i b örjan av 1800-talet. Därefter är de olika 
åsikterna företrädda under hela perioden. 

Man frågar sig naturligtvis hur nio författare kunde hävda samers olämplighet 
som jordbrukare, när fakta visar, att möjligheten förelåg. Troligen har de nämn
da uttalandena av tjänstemän kommit att prägla den allmänna uppfattningen 
under mycket lång tid, medan den verkliga bebyggelsestrukturen inte var känd. 
Detta kan gälla t e x den berättelse Abraham Roman avgav 1818 om förutsätt
ningarna för bergsbruk. 

"Lapparnes lynne är alldeles icke passande för åkerbruk. De hata alla 
långvariga ansträngningar och följaktligen både åkerbruk och höbärgning". 
Trots kroppskrafter i klass med svenskars ansågs att, "de exempel äro högst 
sällsynte, att en infödd Lapp blifvit dugelig Nybyggare".2 

Flertalet uttalanden i de nna riktning härrör från tiden kring sekelskiftet och 
kan sättas in i sammanhang med tidigare studerade synsätt om samernas an
passning till fjällvärlden och vissa idéer om deras framtid. Som exempel kan tas 

4. Bylund 1956, s 221. Jfr ovan s 26 f. 
5. Bylund 1963, s 18 f. 
6. Laestadius 1832, s 50, Zetterstedt 1833, s 126. 
7. Hultblad s 168 ff, Hansegård 1967, s 53 f. Jfr också tab 1 s om bofasta samebarn i skolan. 
8. Roman 1818, Schubert 1825, Helms 1868, Samzelius 1900, Geijerstam 1891, H...n & M...n 1892, 

Bromé 1906, Södergren 1910, Wiklund. 
9. Laestadius 1832, Mellin 1838, von Düben 1873, Olivecrona 1873, (i Eriksson), Kaarsberg 1897, 

Tenow 1893, Laula 1904, Lundborg 1921, KB Västerb 1886-90. 
1. Landgren 1886, Hofberg 1876. 
2. Roman s 44. 
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Samzelius' skildringar från 1900, där "en jordbrukande lapp' framställs som 
"en själfmotsägelse, hvars realiserande likväl innebär att lappen mist sitt 

s kap lynne och blifvit ett mellanting utan särmärke och hållhake. Hans fr änder 
vilja ej veta af honom, nybyggarne se ned på honom: en degraderad lapp. 
Lappen är skapad till nomad i fjället — allt därutöfver är af ondo".3 

Naturligtvis kunde denna åsikt användas som argument vid diskussioner om 
näringslivet i Lappmarken och om svenskars invandring. 

Konflikter mellan samer och jordbrukare 

De talrika konflikterna mellan nomader och bofasta4 har diskuterats i lit
teraturen av ett tjugotal författare. Det kan konstateras, att bara en av dem klart 
tog ställning för bofasta.5 Tio författare ställde sig oförbehållsamt på samernas 
sida. Bland dessa fanns två som förutsade samernas undergång6 och två som 
räknade med nomadernas fortlevande.7 De återstående har inte uttalat sig om 
samernas framtid.8 Hos de övriga diskuterades situationen i Lappmarken med 
framhållanden av båda sidornas problem. Flertalet av dessa författare såg assi
milering som den troligaste framtiden för samerna. 

Tydligt är att konflikter mellan nybyggare och nomader förekommit under 
mycket lång tid. I en 1919 utgiven skrift återgavs gränskommissarien Stobées 
relation till 1746/47 års riksdag med uppgifter om hur nybyggare trängde undan 
samerna och hur de bofasta skadade skogen, främst genom brand.9 Men liksom i 
fråga om föregående aspekt på samerna gjordes de flesta uttalandena under 
årtiondena före och efter sekelskiftet. 1909 fanns t ex i en skildring av renslakt 
följande påståenden: 

"När de bofaste icke hysa medlidande med renen, så beror det på nedärfdt 
förakt för lappen först och för hans djur i andra hand. Bakom ligger tusenårig 
strid mellan nybyggare- och nomadintresset".l 

Hur författare kunde argumentera för samernas rätt i reseskildringar finns 
flera exempel på, från Linné och fram till Cedergren 1925. Ur den senare hämtas: 

"Man gör sig ovillkorligen den frågan, om det är rätt av statsmakterna att 
locka folk hit upp som nybyggare. ... Vi undra, om det stora ödelandet ej är 
mera betjänt av att få behålla sina forna innebyggare, lapparna, vilka en 
förvänd civilisation alltmera drager från deras naturliga liv och från deras 
förvärvskälla, renskötseln".2 

3. Samzelius s 3. 
4. Se ovan s 26 f. 
5. Tenow 1891, 1893. 
6. Falkman 1851, H...n& M...n 1892. 
7. Helms 1868, Bromé 1906. 
8. Zetterstedt 1822, Stockfleth 1860, Linné 1889, Jämte 1893, Boethius 1919, Cedergren 1925. 
9. Stobée s 78. 
1. Karnell i Djurskyddet. 
2. Cedergren s 8. 
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Samernas betydelse för Sverige 

Diskussionerna om konkurrerande folkgrupper och näringar i Lappmarken 
kan ha haft skiftande motiv. Bland dem som oftast åberopas som stöd för åsikter 
är att landets väl krävde framgång för endera folkgruppen eller näringen, van
ligen sett ur nationalekonomisk synvinkel, någon gång ur utrikespolitisk. 

Fjorton skrifter gjorde bedömningar av detta slag. Inte mindre än tolv fram
hävde samernas ekonomiska betydelse. Detta var tydligen ett användbart ar
gument, om man ville försvara samers rätt gentemot svenskar. Olika aspekter 
kunde anläggas på den, i första hand att renskötsel var enda sättet att utnyttja ett 
annars oanvändbart landområde.3 Vidare framhölls samernas roll i fråga om 
kommunikationen i fjällvärlden,4 det skydd deras närvaro utgjorde för skogs
bruket,5 renköttets vikt som livsmedel,6 samt den hjälp samer kunde erbjuda 
nybyggare och andra svenskar i Lappmarken.7 Också turistisk och estetisk vikt 
lades vid samefolket av en författare.8 

Av de två skribenter som framhävde motsatta synpunkter ansåg en, att staten 
hade mera att vinna ekonomiskt på stöd åt jordbruk och skogsbruk, som för 
övrigt borde skyddas mot samerna.9 Den andre räknade i största allmänhet med 
att området kunde utnyttjas bättre av en bofast befolkning.1 

Här redovisade åsikter tycks i alltför hög grad återge för samerna positiva 
uttalanden. Författare med sådan inställning har låtit den komma till uttryck, 
medan de som ansåg jordbruk vara viktigare näring också i Lappmarken inte 
begagnade tillfällena i samma utsträckning. 

Den politiska betydelsen av hur Qällområdet utnyttjades har berörts endast i 
liten utsträckning. För samernas rätt gjordes ett par uttalanden, som i korthet 
nämnde skydd för samerna som statsklokhet.2 Rasbiologen Lundborg däremot 
uttryckte sin oro över hur rasblandningar försämrade den nordiska typen, och 
ansåg vidare, att en bofast befolkning befrämjade rikets säkerhet. 

Sameskildringarnas verklighetsanknytning 

Eftersom syftet med litteratursammanställningen är att visa vad som kunde 
forma bilden av samer hos svenska myndigheter, bör ett försök göras att bedöma 
hur riktig denna litterära modell för deras uppfattning kan ha varit. I detta 
sammanhang skall också undersökas i vilken mån samebilden undergick några 

3. Helms 1868, Hofberg 1876, Wiklund 1895, 1902, 1910, Södergren 1910, Neander 1914, Forss
lund 1914. 

4. Stockfleth 1860, Cajanus 1874. 
5. von Düben 1873, Hofberg 1876, Skyddet låg i samernas varsamhet med eld. Skogsbränder 

var katastrofala för renbetet men orsakades ibland av nybyggare genom svedjning. 
6. Stockfleth 1860, Södergren 1910. 
7. Hedin 1872, Cajanus 1873, Wiklund 1895. 
8. Södergren 1910. 
9. Tenow 1891. 
1. Lundborg 1914. 
2. Stockfleth 1860, von Düben 1873. 
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påtagliga förändringar med tiden. 
De äldsta arbetena har vissa gemensamma drag i sitt framställningssätt. För

fattarna var etnografiskt intresserade och delgav många fakta om samiskt lev
nadssätt. Synsättet som präglar dessa skrifter är romantiskt, och detta är na
turligt för 1800-talets tidigare del. Intresset för exotiska länder och folk var ofta 
större än för den närliggande verkligheten. Den speciella gren av romantiken 
som kallas nationalromantik kunde rikta blickarna mot ett exotiskt folk inom det 
egna landets gränser. I all sin detaljrikedom ger dessa tidiga skrifter en bild av 
samerna, som knappast kan ha varit verklighetstrogen. Samen blev "den 
lycklige vilden", nöjd med sin lott trots hårda villkor. 

Efter 1800-talets mitt ersattes den romantiska människosynen med en na
turalistisk. Dess framväxt hade samband med empirismen som metod och det 
allmänna intresset för naturvetenskap. Litteraturens samebild torde i och med 
detta nya synsätt ha kommit närmare verkligheten, till exempel i von Dübens 
stora verk. 

Till tiden hörde också att rasteorier blev allt mer omfattade. Beträffande 
samerna tycks det framför allt ha varit framtiden som diskuterades ur sådana 
synpunkter. Föreställningen att samerna var dömda till utdöende omfattades av 
flera författare. Något senare fanns parallellt med denna teori spekulationerna 
om anpassning och fortlevande. Verklighetsunderlaget för dessa idéer tycks ha 
varit närmast obefintligt. Men i övrigt kom sameskildringarna mot sekelskiftet 
att innehålla allt fler riktiga fakta. 

Omkring 1900 inträffade en renässans för romantiken, parallell med en pat
riotisk konservatism. Man slog vakt om nationella värden, t ex folklig kultur. 
Hembygdsrörelsen var en gren av detta. 

För sameskildringarnas del betydde dessa nya trender ett tilltagande intresse 
för samisk kultur. Visserligen tillkom också viss polemisk litteratur, präglad av 
mer eller mindre subjektiva värderingar och ibland bottnande i rasteorier, men 
det främsta intrycket, i varje fall efter 1910, är ett ökande etnografiskt studium, 
som resulterade i nya riktiga fakta om samerna och deras liv. 

Några uppfattningar om samerna har visat ett nära samband med föreställ
ningar om folkets framtid och möjligheter. Eftersom de alltså kan ha spelat en 
viss roll i utformandet av samepolitiken från svenskt håll, är det av intresse att 
konstatera i vilken mån verklighetsunderlag fanns. Främst gäller det åsikterna 
att samer var spritmissbrukare, att de inte dög till jordbruksarbete och att de var 
ett avtagande eller t o m ett utdöende folk. 

Beträffande den första föreställningen kan sägas, att den bör ifrågasättas 
under undersökningsperiodens tid. Biskopars uttalanden har redan nämnts.3 I 
samma riktning pekar provinsialläkarnas berättelser från lappmarksdistrikten. 
Spritmissbruk påtalas ofta, men mycket sällan är det samerna som utpekas, 
snarare skogsarbetare och samhällenas invånare. 

Att åsikten om samers oförmåga till jordbruk kan anses vederlagd av fakta har 
också visats tidigare med hänvisning till ingående forskning.4 Vad slutligen 

3. Jfr not 4 s 40. 
4. Se ovan s 49. 
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föreställningen om samernas avtagande antal beträffar, motsägs den av sta
tistiken som återges i bilaga 1. 

Eftersom de här berörda uppfattningarna präglade åtskilliga framställningar, 
kan man påstå, att litteraturens bild av samerna åtminstone i dessa avseenden 
var alltför mörk. 

3 Synen på samerna i Sverige jämförd med synen 
på etniska minoriteter i USA 

Som jämförelseobjekt i fråga om synen på minoriteter har valts USA av två 
anledningar. Dels hade man där större erfarenhet av etniska minoriteter än i 
andra länder, dels belyses åsikterna om dem i rikhaltig litteratur och dokument 
av olika slag. 

Tidiga synsätt 

Värderingar av negrer som slavar har återgetts av Ulrich Phillips. De är 
hämtade ur böcker och tidningar från 1700- och 1800-talen. Egenskaper som 
ansågs utmärkta denna arbetskraft varierade med ursprungsorten. Från Slav
kusten kom de bästa negrerna, som var starka och flitiga, glada och undergivna. 
Slavarna från Guldkusten var kraftiga, envisa och vilda med dock med läggning 
för lojalitet. Från Kongo och Angola hämtades negrer som var ovanligt heder
liga men också synnerligen obegåvade.5 

Från slaveriets senare tid härrör ett uttalande av George Fitzhugh till försvar 
för denna institution: 

"Negern är för det första bara ett stort barn och måste behandlas som ett 
sådant — inte som en sinnessjuk eller en förbrytare. Härskaren intar gentemot 
honom faderns eller förmyndarens plats. . . . Slutligen är negerrasen minder
värdig jämförd med den vita. Negrerna skulle, om de levde bland de vita, inte 
kunna klara den fria konkurrensens hetsjakt. Långsam men säker förintelse 
skulle bli deras lott".6 

Om indianerna finns många tidiga uttalanden, delvis av motsägande karaktär. 
Under den första engelska koloniseringen bedömdes de i en pamflett från 
Jamestown år 1609 vara vilda och råa, dyrka djävulen, offra sina barn till honom 
och bete sig som djur.7 

Robert V Hine har i sin forskning om den amerikanska västern kommit fram 
till att i de tidiga faserna av relationer mellan raserna de individuella kontakterna 
spelade en stor roll, och att det då var normalt med accepterande. Indianerna 
behövdes genom speciell skicklighet i vissa tekniker, som var väsentliga att lära 
sig för nybyggare. Men Hine påvisar också hur rasistiska idéer uppstod ganska 

5. Phillips s 42 ff. 
6. Graninger-Tägil s 151. 
7. Debo s 40. 
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tidigt, eventuellt överflyttade från åsikter om negrer och användbara som ursäkt 
för exploatering.8 

Oscar Handlin räknade också med att värderingar av indianerna kan ha hängt 
samman med negrernas ställning. Det framstod som en svårighet att bedöma 
indianerna, som var färgade men fria och dessutom ofta hade rykte om primitiva 
dygder som mod, frihetskärlek och hederlighet. I söder kom inte denna upp
fattning att bestå i längden, och det ansågs i stället, att indianerna borde ha 
förslavats. Nu skulle de komma att dö ut, medan slaveri skulle ha räddat dem.9 

Indianernas mod framhölls också av en av dem som hade uppgiften att med 
våld förflytta stammar från det område väster om Mississippi, där de tidigare 
garanterats rätt att bo. General Carleton iscensatte förflyttningen av 6000 na-
vahoer. Han tyckte att detta folks uttåg ur sitt land var en intressant och gripande 
syn. De hade länge kämpat för att försvara sina berg. 

"Men när till slut de i likhet med sina bröder fann att ödet bestämt att de 
måste vika för den vite mannens väldiga framsteg och expansion, lade de 
värdigt ned sina vapen. Det är dessa tappra män — värda all beundran — som 
nu vänt sig till oss iförtröstan om vårt ädelmod, i hopp om att vår styrka och vår 
rättskänsla skall garantera dem en god och rättvis behandling'V 

Den officiella synen på indianerna var beskyddande. Också under indian
krigens tid underhandlade man formellt om övertagande av jord och försökte 
ordna administration som skulle tillvarata stammarnas rättigheter. Högsta 
Domstolen formulerade regeringens ansvar att skydda stammars land från olag
lig expropriation: 

" They may, more correctly, perhaps be dominated domestic foreign nations 
. . . they are in a state of pupilage. Their relation to the United States resembles 
that of a ward to his guardian".2 

En jämförelse mellan tidiga åsikter om minoritetsfolk i Sverige och i USA 
visar vissa överensstämmelser. Det rör sig i båda fallen om en ringaktande 
bedömning. Också i de mera positiva beskrivningarna befann sig dessa folk på en 
lägre nivå än bedömaren. I fråga om negrerna angavs åtminstone delvis samma 
egenskaper som ansågs känneteckna samerna. De utmärktes av att vara glada, 
lätt påverkade och känslosamma, ibland opålitliga, ibland ohederliga, ofta 
barnsliga. Intelligensen tycktes förutsättas vara låg, och mottaglighet för bild
ning och högre kultur saknas. 

Likheter i synen på indianerna och samerna finns också, förklarligt nog, 
eftersom den yttre situationen här erbjuder anknytningar. Hur de tidiga invå
narna kunnat ge hjälp och anvisningar har påvisats också beträffande samer och 
svenskar.3 Vissa egenskaper går igen i beskrivningarna av båda folken, t ex 
frihetskärlek. En annan ofta förekommande likhet är åsikten att, i konfrontation 
med folk av bättre utrustade raser, utdöende småningom blir oundvikligt för det 
underlägsna folket. 

8. Hines 191. 
9. Handlin s 43. 
1. Brown s 35. 
2. Leacock-Lurie s 429. 
3. Se ovan s 27 med hänvisn till Campbell 1948. 
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Mycket av här konstaterade överensstämmelser härrör från de tidigare stu
derade rasidéerna och kan alltså ses som idémässigt allmängods. En jämförelse 
mellan de olika schablonbilderna utfaller klart till negrernas nackdel. I de rang
ordningar man i allmänhet tänkte sig mellan de olika raserna var negrernas 
bottenläge obestridligt. Samerna räknades ju vanligen till den mongoliska rasen 
och därmed ett inte fullt så lågt stående skikt, även om som undantagsfall ett 
par skribenter bedömde dem vara tämligen nära apornas nivå. Indianerna, den 
röda rasen, kan antas ha värderats ungefär som samerna. 

Synsätt under periodens tidigare del 

Beträffande den litterära framställningen av negrerna i USA har Thomas F 
Gösset konstaterat, hur attityden till dem förändrades efter inbördeskriget och 
oftare visade rent hat. Den tidigare schablonmässiga skildringen av en omogen 
och barnslig person, som måste ledas av den vita rasens företrädare, förändra
des hos flera författare till åsikten att negern var ett odjur.4 Längst gick kanske 
författaren Thomas Dixon i ' 'The Clansman' ' år 1905, där negern bedömdes som 

"half child, half animal, the sport of impulse, whim, and conceit, ... a being 
who, left to his will, roames at night and sleeps in the day, whose speech knows 
no word of love, whose passions, once aroused, are as the fury of the tiger".5 

Åsikten att de underlägsna raserna skulle komma att dö ut framfördes fort
farande ofta i l itteraturen, beträffande negrerna särskilt i n orra USA. Det var 
vanligt att man åberopade statistik över sjukdomar som grund för dessa på
ståenden, liksom att man försökte visa att negern som fri hade en tendens att 
återvända till sitt naturliga vilda tillstånd, vilket bland annat innebar en okontrol
lerbar brist på moral. Denna negerns "animal nature" måste föra med sig 
försvinnande.6 Fredrick L Hoffmans bok "Race Traits and Tendencies of the 
American Negro", som publicerades 1896, försökte visa varför svarta förlorar i 
kampen för tillvaron. 

"The tendency of the race is downward. This tendency if unchecked must in 
the end, lead to a still greater mortality, a lesser degree of economic and social 
effiency, a lower standard of nurture and a diminishing excess of births over 
deaths. A combination of these traits and tendencies must in the end cause the 
extinction of the race" ? 

Att man såg denna utveckling som positiv ur vit synpunkt tycks klart. Då 
census 1880, troligen genom otillförlitliga uppgifter, visade på en betydligt större 
ökning av söderns negrer än av de vita, uttalades i Popular Science Monthly, att 
"the nation was facing a racial cataclysm". Emellertid visade nästa census 
motsatt förhållande.8 

4. Gösset s 261. 
5. Dixon, citat i Fredrickson s 280 f. 
6. Gösset s 281. 
7. Hoffman s 176, citat i Fredrickson s 251. 
8. Gösset s 239 f. 
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Under senare delen av 1800-talet försökte man assimilera indianerna genom 
att ge dem enskild äganderätt till jord och därmed grunden för de vitas kultur. 
Prästen och författaren George E Ellis uttalade 1882: 

' ' We have a full right, by our own best wisdom, and then even by compulsion, 
to dictate terms and conditions to them; to use constraint and force; to say what 
we intend to do, and what they must and shall do . . . The Indian must be made 
feel he is in the grasp of a superior\9 

Under senare hälften av 1800-talet hade också många mongoler kommit till 
USA som immigranter. Amerikanska forskare har framhållit hur inställningen 
till dessa förändrades. Omkring 1850 var kineser välkomna som arbetskraft, och 
man bedömde dem som på flera sätt negrernas motsats, rena, ordentliga, flitiga, 
lydiga och tacksamma. De kunde också betraktas som representanter för gam
mal kultur och vishet och därmed värderas positivt, även om man var klar över 
att de var mycket olika övriga folk och medvetet arbetade för att behålla sin 
kulturella identitet. Efter 1870 blev synsättet negativt. Problem med den billiga 
arbetskraft de utgjorde spelade givetvis stor roll, men som argument framfördes 
rasidéer. Låg karaktär, brist på moral, kriminella instinkter tillsammans med 
deras oförmåga att assimileras var utmärkande drag, och man genomdrev med 
lagstiftning restriktioner. Detsamma upprepades senare i fråga om japaner.1 

En jämförelse mellan synen på samerna i Sverige och minoriteterna i USA 
visar likheter mellan attityderna, men också, att någon motsvarighet till den 
konstaterade skärpta inställningen hos amerikaner knappast fanns i S verige. 
Konfrontation mellan svenskar och samer var ju också bara lokalt förekomman
de, inte heller fanns någon motsvarighet till inbördeskriget eller indiankrigen, 
som skulle kunnat intensifiera känslor av ovilja eller hat. 

Däremot kan den darwinistiska idén om kampen för tillvaron, anpassad till 
olika utvecklade raser, identifieras i båda fallen. Att negrer och indianer i USA 
skulle komma att dö ut som en följd av rasernas underlägsenhet framställdes som 
oundvikligt, likaså räknade vissa författare med samernas utdöende på grund av 
svagheter i deras utrustning. Här framkom dock en allt mer omfattad idé, som 
också byggde på Darwins lära. Genom kampen för tillvaron mellan individer 
utvecklades en ras, som blev allt bättre anpassad till den speciella miljö den 
levde i. Så länge den stannade inom detta område, dvs så länge samerna förblev 
nomader, var den just där den bästa rasen med utsikter att fortleva. Någon 
motsvarighet till detta resonemang utvecklades inte i USA, där man såg assimi
lering som enda lösningen av underlägsna rasers problem. Detta gällde, av här 
studerade minoritetsfolk, indianerna, medan negrer och mongoler oftast ansågs 
oassimilerbara. 

9. Debo s 238. 
1. Handlin s 47 f, Hine s 214 ff. 
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Synsätt under periodens senare del 

Om synen på negern i USA har George M Fredrickson konstaterat, hur efter 
sekelskiftestidens uttryck för hat följde en period, då han oftare sågs som ett 
harmlöst barn, som måste ledas av de vita. Denna nya image påminner om 
slavtidens, och när den nu återvände kan den sättas i samband med den progres
siva eran, kännetecknad av en anda av jämlikhet. Vitas ansvar för färgade 
framfördes till exempel i Benjamin F Riley's "The White Man's Burden" år 
1910, ett uttryck för sentimental paternalism.2 

Men parallellt med litteratur av detta slag gjordes fortfarande uttalanden och 
utgavs böcker, som med stöd av vetenskapliga teorier nedgjorde negerrasen 
mera totalt. Ur ett tal i senaten 1911 av James K Vardaman kan citeras: 

' 'He has never had any civilization except that which has been inculcated by a 
superior race. And it is a lamentable fact that his civilization lasts only so long as 
he is in the hands of the white man who inculcates it. When left to himself he has 
universally gone back to the barbarism of the jungle. . . . While he has pro
gressed mentally, he has deteriorated morally and physically. It is a lamentable 
fact that as a race the negro in America is more criminal to-day than he was in 
1861. And certain diseases which were unknown among them before the war are 
decimating their ranks, filling the hospitals with incurables and the asylums with 
lunatics. I predict that these diseses will cause a marked falling off in the birth 
rate in the next decade".3 

Första världskriget medförde förnyad antagonism mot minoriteter i allmän
het, och naturligtvis drabbades negrerna. Ku Klux Klan återuppstod 1915 och 
började företa sina rensningsaktioner, med stöd av sin tro på rasernas olika 
värde, uttryckt i dekretet The Ku Klux Kreed: 

"We Avow The distinction between the races of mankind as same has been 
decreed by the Creator, and shall ever be true in the faithful maintenance of 
White Supremacy and will stenously oppose any compromise thereof in any and 
all things".4 

För indianernas del kom första världskriget att innebära början till en ny 
policy mot dem. Leacock — Lurie har visat hur allmänna opinionen svängde till 
deras fördel genom kriget. Inga indianer inkallades till krigstjänst, men många 
deltog som frivilliga, och de rapporterades ha visat ett förvånande mod. Man 
ansåg det nu upprörande, att ett så patriotiskt folk var ringaktat och omyndigt. 
1924 fick alla indianer fullt medborgarskap.5 

Skräcken för resultatet av olämpliga rasblandningar dominerade i hög grad 
den amerikanske litteraturen efter världskriget och tog sig uttryck i e n klart 
pessimistisk syn på mänsklighetens framtid. I stor utsträckning var det den icke 
önskvärda immigrationen till USA som ingav farhågor. Madison Grants bok 

2. Fredrickson s 287 f. 
3. Fishel-Quarles s 379. 
4. Fishel-Quarles s 426 f. 
5. Leacock-Lurie s 436. 
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"The Passing of the Great Race" 1916 med dess framhävande av den nordiska 
rasens förtjänster följdes vid 1920-talets början av ett flertal likartade,6 som ofta 
byggde på spekulativ biologisk och fysisk amatörvetenskap. Amerikanska be
dömare har framhållit hur man från och med krigstiden också grundade ras
värderingar på användandet av intelligenstestet, genom att man samlade data 
om intellektuell förmåga hos olika grupper, negrer, infödda vita och utlands
födda.7 

En jämförelse mellan synen på samer i Sverige och minoriteter i US A under 
denna tid avslöjar inte längre så stora likheter. Det i Sverige konstaterade etno
grafiska intresset hade visserligen en viss motsvarighet i Boas' forskning, men 
situationen i USA var sådan, att hans huvuduppgift tycktes vara att vederlägga 
ovetenskapliga rasistiska påståenden. Man såg i US A de icke amerikaniserade 
folken som antingen oassimilerbara och därmed dömda till undergång eller som 
assimilerbara, men intresset inriktades då främst på uppgiften att införliva dem i 
samhället som amerikaner, och deras egen kultur skulle alltså lämnas. I Sverige 
ansåg som visats vid denna tid många att samerna skulle kvarhållas i s in ur
sprungliga kultur. 

Det rashygieniska intresse som i liten skala visade sig i Sverige speglar som 
här framkommit en diskussion som fördes ganska intensivt i US A. Att det inte 
fick någon vidare spridning i Sverige angående samerna förklaras av att det för 
de flesta var enbart teoretiskt intressant. Svenskarna var inte hotade av någon 
fara för rasnedgång genom det lilla samiska folket, som man för övrigt inte längre 
bedömde så negativt. 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att av de olika ras värderingar i USA 
som här studerats, det var indianerna som uppfattades minst negativt. Man kan 
också se, att de största likheterna med omdömena om samerna i Sverige fanns i 
fråga om dem, liksom de yttre omständigheterna i re lationerna mellan folken i 
dessa fall har åtskilligt gemensamt. I Sverige gick utvecklingen mot en allt mer 
positiv syn på minoritetsfolket, medan i U SA, bortsett från vissa variationer, 
trenden knappast var sådan under här studerad period. 

4 Jämförelse mellan svensk syn på samerna och på judarna 

Numerärt sett var judarna länge en obetydlig minoritet i Sverige, men de 
ökade starkt under 1800-talet genom invandring.8 År 1815 fanns omkring 800 
judar, år 1880 nära 3000 och i början på 1900-talet omkring 5000.9 Hårda restrik
tioner, utfärdade under 1600- och 1700-talen, begränsade deras bosättning och 
yrkesval, och blandäktenskap var förbjudna. Ur merkantilistisk synpunkt sågs 
invandring som en fördel för Sverige, men allmänheten var länge fientligt in

6. Lothrop Stoddard, The Rising Tide of Color, 1920. Charles W Gould, America a Family Matter, 
1922. Clinton Stoddard Burr, Americas Race Heritage, 1922. Charles Conant Josey, Race and 
National Soliditary, 1923. 

7. Gösset s 363 f. 
8. För det följande hänvisas till Valentin. 
9. Gordon-Grosin s 49. 
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ställd. Under åren 1838-1870 upphävdes dock succesivt de bestämmelser som 
kringskar judarnas rättigheter i Sverige. Bakom denna liberala politik stod i 
första hand regeringen. De ofrälse stånden i riksdagen var däremot övervägande 
emot judisk emancipation. Med tiden bröt liberalismen genom också där, men 
ett judehat i samhällets lägsta skikt fanns kvar. Judarna hade själva arbetat för 
att bli accepterade och assimileras i d et svenska samhället. Ett undantag ut
gjorde här en del av den stora östeuropeiska invandrarvågen omkring 1900, men 
många av dessa fortsatte till USA.1 

Judarnas situation i Sverige visar påfallande skillnader jämförd med samer-
nas. De var ett invandrande folk, i g anska stor utsträckning ekonomiskt väl-
situerat. De höll i allmänhet fast vid sin religion men ville i övrigt låta sig 
ackultureras. För samernas del var situationen delvis motsatt: svenskar invand
rade i deras områden, den ekonomiska situationen var för många svår, re
ligionen hade man tidigt tvingats överge, men i fr åga om övrig ackulturering 
torde olika åsikter ha funnits. 

Äldre tiders judehat i ganska vida kretsar saknar motsvarighet för samernas 
del. Bara i e tt par särfall kan man se likheter i negativ inställning. Dels gäller 
detta när konkurrensen i näringslivet var påtaglig. För judarnas del var det 
städernas borgare, för samernas nybyggarna, särskilt i Jämtland, som försökte 
attackera motparten. Dels finns likheter i den rädsla för det okända och främ
mande som fann uttryck, i fråga om judarna ofta med utgångspunkt i rykten om 
religionsutövningen, i fråga om samerna i påståenden om trolldomskonst.2 

Riksdagsdebatten 1870 om judarnas politiska rättigheter avslöjade, att en 
uppfattning om judarna som en inte assimilerbar nationalitet förekom, men 
majoriteten för politisk emancipation var ganska stor.3 Åsikterna om samerna 
vid denna tid visar samma variationer, assimilerbara enligt de flesta, omöjliga att 
assimilera enligt enstaka omdömen. 

Rassynpunkter framfördes i fråga om judarna av vissa författare,4 som särskilt 
pekade på olikheterna mellan "semitisk ras" och germansk. Också i skämt
tidningar förekom antisemitism. Att dra paralleller med synen på samerna ur 
denna synpunkt låter sig knappast göra, eftersom rasvärderingar i deras fall 
vanligen gällde kulturstadiet och bedömde bristen på civilisation, något som inte 
kunde gälla judarna i Sverige. 

1. Ibid s 68. 
2. Campbell 1954. 
3. I F K 93-18, i AK 116-58. Hos motståndarna torde religiösa ställningstaganden ha spelat viss roll. 
4. Ola Hansson, Vilhelm Ekelund, Bengt Lidforss. 
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III Instanser som utformade den samiska 
kulturpolitiken 

Åtskilliga svenska myndigheter gjorde ställningstaganden i de ärenden som 
står i centrum för avhandlingen, alltså i frågor om samernas kyrka, skola och 
språk. Schematiskt kan man säga att myndigheterna befann sig på tre nivåer i 
samhället, central, regional och lokal. De centrala beslutsfattarna var främst 
riksdag och regering, där ecklesiastikdepartementet spelade största rollen, de 
regionala var domkapitel och länsstyrelse, medan de lokala var skolråd, kyrko
råd och kyrkostämma. 

Vissa personer fanns på mer än en nivå, genom att de uppehöll olika funktio
ner. Ett viktigt exempel på detta är de biskopar, som dels var tongivande i 
domkapitlen, dels var riksdagsmän. Vidare hör folkskolinspektörerna hit, ti
digare också lappmarksvisitatorerna. Utöver nämnda tjänster, där de sorterade 
under domkapitel, var dessa personer församlingspräster och alltså ordförande i 
lokala råd och stämmor. 

I detta kapitel skall de olika instanserna studeras närmare med syfte att utröna 
deras attityder till samerna. De konkreta åtgärder som vidtogs skall behandlas i 
senare kapitel, men med utgångspunkt i vad källmaterialet erbjuder av referat 
från förda diskussioner och fattade beslut skall de olika synsätten så vitt möjligt 
fastställas här. 

Jämförelser med förra kapitlets resultat skall göras för att utröna i vilken mån 
de uppfattningar om samefolket som var vanliga i litteraturen också återfinns 
bland beslutsfattarna, liksom om bakomliggande idéer och intressen i någon mån 
är identiska. Intressanta ur denna synpunkt är särskilt idéerna om rasvärde
ringar, samernas anpassning till fjällvärlden, deras utdöende eller fortlevande, 
samt hur dessa teorier sammankopplades med näringsfrågor. 

Med anknytning till det av Edmund Dahlström uppställda schemat för typer 
av ideologier och politik gentemot etniska minoriteter bör de olika myndighe
ternas ställningstaganden kunna systematiseras.5 Naturligtvis är de befintliga 
variationerna av intresse. I vissa fall kan man räkna med att olika attityder kan 
konstateras inom samma instans, t ex inom riksdagen. Andra möjligheter till 
variationer är mellan olika instanser, mellan de olika nivåerna i samhället som 
myndigheterna befann sig på och, särskilt när det gäller det lokala planet, mellan 
olika delar av Lappmarken. Slutligen kan man tänka sig variationer under tidens 
gång. I samtliga fall är syftet med undersökningen inte bara att klarlägga skift
ningar i bilden av samerna och attityden till dem, utan också att så vitt möjligt 
fastställa orsakerna till att enhetlighet inte rådde. 

Innan de olika instanserna behandlas skall bakgrunden ges till hur de kommit 
att få sina respektive uppgifter inom det kulturella området. I den följande 
5. Se ovan s 20. 
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historiska översikten skildras hur den organisation växte fram, som var aktuell 
vid periodens början 1870. Också nästa kapitel om de konkreta åtgärderna 
kommer på detta sätt att placeras i sitt historiska sammanhang. 

1 Historisk översikt6 

Redan under medeltiden fanns ett visst intresse för mission bland samerna. De 
fåtaliga källorna tyder på att missionen var sammankopplad med ansträngningar 
i f råga om skatteupptagning och kolonisering. Under Gustav Vasa gavs verk
samheten en fastare organisation i samband med att ett nytt skattesystem 
infördes. Samerna blev nu direkt skattskyldiga under kronan. Ting, marknad 
och uppbörd anordnades på bestämda tider och platser, varvid präster från 
kustsocknarna skulle vara närvarande för undervisning och gudstjänster. 

Under Karl IX: s tid togs initiativ till att varje lappmark skulle förses med 
kyrka, vilket resulterade i fem nya kyrkbyggnader, placerade i gamla samiska 
centra. Man gjorde också ansträngningar att bygga kyrkor i Finnmark men 
misslyckades. I en instruktion för fogdarna gav kungen anvisningar om lapp
skattens uppbärande, om handel, om befrämjande av inflyttning och slutligen 
om kyrklig verksamhet. För att om möjligt få samisktalande präster fördes same
gossar till Uppsala för studier, dock utan önskat resultat. Motiven för verksam
heten i Lappmarken vid denna tid tycks ha varit missionsiver, kombinerad med 
ekonomiska och utrikespolitiska ansträngningar. De senare gällde att skaffa sig 
svensk överhöghet över ännu inte gränslagt område. 

En tid av förnyat intresse för Lappmarken kom på 1630-talet, sedan man 
upptäckt NasaQälls silvergruva. Ett resultat blev fyra nya pastorat i dessa trak
ter. 1631 grundades genom donation den första skolan för samebarn, Skyt-
teanska skolan i Piteå, senare flyttad till Lycksele. Några år därefter beslöt 
rådet, att femton skolor skulle inrättas i L appmarken, men detta genomfördes 
aldrig. Den första boken på samiskt språk utgavs, en mässbok, och det uttalades 
att prästerna själva borde använda samiska. 

Förhoppningarna om Nasafjäll sveks, och en tid utan initiativ angående sa
merna följde. 1673 utfärdades ett kungligt plakat om lappmarkernas bebyg
gande. Svenska och finska nybyggare skulle erhålla femton års skattefrihet och 
liksom samerna befrielse från knektutskrivning. För dessas del ansågs inflytt
ning kulturbefrämjande, och folkgrupperna beräknades tillgodogöra sig olika 
resurser i naturen. 

Missionsarbetet hade inte medfört väntat resultat, och från år 1687 hölls 
lagmansting med rannsakning om de religiösa förhållandena. Stränga straff 
6. Översikten är ett sammandrag av en otryckt uppsats som jag framlagt vid Historiska institutionen 

i U meå universitet och som grundar sig på i huvudsak följande verk: 
Bygdén Leonard, Hernösands stifts herdaminne I-IV. 
Haller Elof, Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden. 
Tenerz Hugo, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd från äldsta tid till sekelskiftet 1900. 
Tenerz Hugo, Folkupplysningsarbetet i Norrbotten finnbygd under förra hälften av 1900-talet 
jämte språkdebatten. 
Widén Bill, Kristendomsundervisning och nomadliv. Studier i den kyrkliga verksamheten i lapp
markerna 1740-1809. 
Widén Bill, Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands lappmarker 1744-1820. 
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utdömdes för dem som hållit fast vid seder ur den gamla religionen. Man 
planerade också att förbättra skolundervisningen genom att utbilda lärare och 
framställa böcker på de olika dialekterna, men detta stannade vid ett förslag. I 
Torne lappmark hade man redan vid denna tid börjat använda finskt språk i den 
kyrkliga verksamheten bland samerna. I övrigt talade prästerna själva samiska 
eller hade samisk tolk. 

Karl XII:s tid medförde förfall för verksamheten bland samerna, men det 
byggdes dock två nya kyrkor i Finnmark, där fortfarande Sverige, Danmark-
Norge och Ryssland konkurrerade. 

Under frihetstiden tog missionsintresset ny fart genom pietismen med dess 
betonande av personlig religiositet och folkundervisning. Det var nu riksdagen 
som hade ansvaret för verksamheten bland samerna, och bland det lägre präs
terskapet i ståndet fanns en uttalad iver för mission. Ett resultat blev 1723 års 
kungliga förordning. Lappmarksprästernas skyldighet att resa omkring bland 
samerna stadgades, likaså att behärska språket. Visitationer skulle företas ofta, 
nya kyrkor och kapell byggas. Dessutom skulle sju skolor inrättas vid de sju 
huvudkyrkorna. Denna verksamhet startade under de följande åren. Skolmäs
tarna skulle vara prästvigda enligt instruktionen. Undervisningen borde ske på 
samiska, men barn som önskade det kunde lära sig svenska. Man tycks ha syftat 
till tvåspråkighet, eftersom de begagnade böckerna trycktes på båda språken 
parallellt. I Jämtland användes dock bara svenska, i Jukkasjärvi först samiska 
och finska, från 1751 bara finska. I Karesuando hade övergång till finska skett 
ännu tidigare. 

1735 bestämdes, att de barn som besökt skolorna skulle vara skyldiga att 
själva bedriva undervisning i hembyarna under tre år med underhållet bekostat 
av byns föräldrar. Något senare beslöt man att förordna särskilda kateketer, dvs 
ambulerande lärare i framför allt kristendom, efter mönster från Norge. Svårig
heten att få tillräckligt kompetenta lärare tycktes dock oövervinnerlig. 

Riksdagen 1738/39 diskuterade organisationen av skolundervisning och reli
gionsvård bland samerna. Man beslöt att tillsätta en direktion över Lappmar
kens ecklesiastikverk. Efter flera års rikskollekter och bevillningar var till
gångarna goda, och 1741 anslogs dessutom vissa böter. Den närmare omsorgen 
om religionsarbetet skulle domkapitel och landshövding ha. 

Att den gustavianska tiden kom att innebära en tillbakagång i lappmarksverk
samheten torde hänga samman med nya religiösa strömningar. Pietismen med 
dess missionsintresse ersattes av neologin och upplysningen, karakteriserade av 
förnuftstro och nyttosynpunkter. Vissa inskränkningar i tidigare beviljade för
måner för arbetet bland samerna gjordes. Präster var försumliga, och de över
ordnade nonchalerade visitationsarbetet enligt framförda klagomål. Ett antal 
nya kapell byggdes emellertid, något som kan hänga samman med att viss 
inflyttning av svenskar skedde. 

Under 1800-talet gjordes upprepade försök att åstadkomma bättre skolor. 
1818 beslöts, att de fasta skolorna skulle dras in, eftersom de var dyra och till 
obetydlig nytta. I stället skulle man satsa på en organisation med 28 väl utbildade 
kateketer och över dem åtta missionärer. Genomförandet blev en kompromiss 
mellan den gamla och den beslutade formen. Tre fasta skolor behölls tills vidare. 
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Två missionärer tillsattes. Visitationsarbetet intensifierades, och man tillsatte 
en särskild "generalvisitator". 

Den nya ordningen blev också kritiserad för ineffektivitet. 1846 utfärdades ett 
nytt reglemente för Lappmarks ecklesiastikverk. Församlingarna klassifice
rades nu efter språksituationen. Bland svensk- eller finsktalande samer skulle de 
allmänna folkskolorna användas av barnen, inackorderade hos bofasta. I för
samlingar med samisktalande befolkning skulle finnas fasta lappskolor för 5-6 
års skolgång. Kateketverksamheten togs bort. 

Ganska snart visade sig problemen med den nya ordningen. Allmänna folk
skolor för de svensk- eller finsktalande saknades. Bara få elever inackorderades 
vid lappskolorna. 1850 beslöts att kateketundervisning skulle återinföras i Jämt
lands län. 

De bästa skolresultaten nåddes i ett antal privata skolor som inrättades av 
missionssällskap och som erbjöd samebarnen kostnadsfri inackordering med 
skolundervisning. I vissa trakter fick flertalet samebarn sin skolgång ordnad på 
detta sätt.7 

Direktionen för Lappmarks ecklesiastikverk hade 1833 b livit direkt under
ställd Kungl Majrt. När ecklesiastikdepartementet inrättades 1840, kom detta att 
bli högsta instans. Närmare tillsyn låg hos domkapitlet. 

Ett genomgående syfte med verksamheten i lappmarkerna var att göra samer-
na till goda kristna och utrota den gamla religionen helt. Men mer eller mindre 
uttalat låg som visats också andra motiv bakom ansträngningarna. Lätta att 
identifiera är ekonomiska. Tidigt gällde det skatteindrivning, senare bergshan
tering, där samerna kunde utnyttjas för transporter och malmletning, och slut
ligen främjande av renskötseln för att kunna använda fjälltrakterna på bästa sätt. 
Ett utrikespolitiskt motiv kan också urskiljas. Man ville skaffa sig överhöghet 
över samerna och utvidga kronans område. Under vissa tider var ett etnografiskt 
intresse påskyndande. Man var intresserad av samerna som ett exotiskt folk. 
Tilltagande vikt tycks också ha lagts vid humanitära motiv, då de problem 
samerna kämpade med i yrkesutövningen blev kända. Man ville t ex möjliggöra 
för dem att med hjälp av skolorna kunna assimileras i det svenska samhället. 

2 Instanser på central nivå 

Riksdagen 

I riksdagen behandlades sameärenden av olika slag. För att få fram variatio
nerna i synsättet har jag studerat inte bara debatter och beslut i kulturfrågor utan 
också i övriga frågor under perioden. Det är nämligen ofta i d iskussioner om 
renskötseln som attityder till samerna avslöjas tydligast. 

De olika ärendena har grupperats efter sitt huvudinnehåll på följande sätt: 
humanitära insatser, frågan om spritförsäljning i Lappmarken, frågor angående 

7. Om missionssällskapen, se s 109. 
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samernas rättigheter, samt rena kyrko- och skolfrågor. Genom denna indelning 
blir materialet mera överskådligt, men dessutom kan man lättare urskilja hur 
olika synsätt beträffande samerna kunde framträda, beroende på ärendenas art. 
I vissa fall är en strikt gräns svår att dra mellan områdena, beroende på att 
debatten om t ex en skolfråga kunde föras över till resonemang om rättigheter. I 
något fall har därför ett ärende blivit behandlat mer än en gång i framställningen. 

Humanitära insatser 
En typiskt humanitär inställning till samefolket kan konstateras ha präglat 

riksdagen under olika tider, men det förefaller som om den varit särskilt enhetlig 
före den här behandlade perioden. Som exempel kan anföras hur ståndsriksda
gen 1828/30 i samband med avvittringsfrågan diskuterade åtgärder till skydd mot 
folkstammens undergång. Samtliga stånd biföll motionärens, Carl Magnus af 
Robsons, och utskottets förslag till sådana. De framförda åsikterna kan sam
manfattas på följande sätt: Samerna hade blivit trängda av nybyggare och 
kämpade med tilltagande problem. Om man inte med det snaraste vidtog lämp
liga åtgärder till deras skydd, skulle de komma att försvinna, en utveckling som 
redan påbörjats. Men detta vore till skada för landet, speciellt för bergshante
ringen och dess transportbehov.8 

Man kunde kanske ha väntat sig, att bondeståndets representanter skulle 
framhålla odlingens vikt framför renskötselns, men två av dess talare fastslog 
uttryckligen hur samerna bidrog till statens bästa, om de inte förträngdes av 
nybyggarna. Ett enda undantag från det genomgående framhävandet av samer
nas betydelse finns, nämligen i yttrandet av Gustaf Hierta, adelsståndet: 

"Det ligger i sakens natur, att det är bättre att befordra nybyggare, om de 
kunna hafva trefnad, än att befordra Lapparnes fortfarande på nybyggarnes 
bekostnad".9 

Men också denne talare räknade med att båda grupperna skulle kunna bestå 
efter lämpliga arrangemang. Vissa andra medlemmar av adelsståndet tycks 
däremot ha räknat med ett ofrånkomligt "avtynande". Åsikten att samerna inte 
kunde bedriva jordbruk framfördes i borgarståndet med hänvisning till deras 
nomadiska levnadssätt, samt mera uttryckligt i d en norrländske prosten Isak 
Grapes uttalande i prästeståndet: 

"Mindre villig, men ock merendels oskicklig och oförmögen att bereda sig 
och de sina lifnäring af jordbruket, hvilket i synnerhet i Lappmarken kräfver 
omtanka, idoghet och arbetsstyrka, återstår för honom intet annat än tiggare-
st af v en".1 

Denna olyckliga utveckling skisserades i samband med att brännvinshandeln 
påtalades. Staten hade enligt Grape del i skulden till samefolkets lidanden och 

8. Ad 1828/30 mot 5:132ff, AUm besv o ekon U saml 8 nr 81 o 135, Ad 20:283ff, 30:57, Pr 4:272ff, 
6:604ff, Borg 2:709ff, Bond 6:770ff. 

9. Ad 1828/30 20:293. 
1. Pr 1828/30 4:278. 
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förtryck, som varat i århundraden och nu kunde väntas medföra stammens 
upplösning, om inte lämpliga åtgärder vidtogs. Också Grape framhöll samernas 
nytta för malmtransporterna och försörjningen av bl a nybyggarna. 

När ovanstående ärende diskuterades i riksdagen sammankopplades som 
framgått förslaget om humanitära insatser för samerna med att man framhöll 
vilken samhällsekonomisk nytta detta folk kunde göra. Däremot tycks riksdagen 
under 1800-talets första hälft ha avvisat förslag om hjälp i form av fattigvård av 
samer, som inte längre deltog i renskötsel.2 Härvid torde den allmänna synen på 
fattigvård ha spelat in med dess utpräglade restriktivitet, grundad i dels moralisk 
syn på arbete som vederlag för uppehälle, dels den klassiska liberalismens åsikt 
om en skadlig inverkan av understöd och dels en påtaglig försiktighet i fråga om 
ekonomiska åtaganden.3 

Från och med riksdagen 1850/51 skedde dock en omsvängning, och medel 
beviljades till fattigvård åt nödlidande samer, av de första riksdagarna tillfälligt, 
från 1859/60 för framtiden. I detta fall kunde naturligtvis inte samernas national
ekonomiska nytta utgöra motiv för hjälp, men däremot hänvisade statsutskottet 
liksom motionären, biskop Israel Bergman, till hur folket undanträngts genom 
nybyggesanläggningarna som ett skäl för staten att nu ingripa. Även om samtliga 
stånd biföll förslaget om anslag till fattigvård år 1850/51, f ramfördes dock av 
enskilda talare betänkligheter, främst i fråga om de praktiska möjligheterna att 
nå de nödlidande, "kringstrykande" samerna. Också övertygelsen att folket var 
utdöende anfördes.4 

De följande årtiondena kom att innebära ökande svårigheter för samerna i 
Jämtland, eftersom renbetesmarkerna var otillräckliga, och svåra konflikter 
med bofasta uppstod. Adolf Hedin, liberal med stort intresse för sociala frågor,5 

motionerade i andra kammaren om skrivelse till Kungl Maj:t "rörande åtgärder 
till avhjälpande av Jämtlands läns lappbefolknings nödställda belägenhet", 
åberopande statens skuld till samerna, som måste gottgöras, och de bofastas 
hårdhet, som ansågs överskrida lagens gräns enligt anförda exempel. 

Andra kammarens tillfälliga utskott instämde i motionärens synpunkter, både 
beträffande samernas svåra situation och statens ansvar för denna liksom dess 
skyldighet att ingripa till deras hjälp. Men eftersom KB i J ämtlands län just 
utredde förhållandena, skulle man avvakta resultatet av detta.6 

I andra kammarens debatt framfördes vissa synpunkter på ansvaret för sa
mernas nödsituation och avtagande numerär.7 Per Nilsson i Espö, som var 
tongivande inom lantmannapartiet, yttrade om tillbakagången: 

"Detta kan väl ej härröra från enskilda individer, hvilka söka till att tränga 
undan lappbefolkningen och icke heller från det allmänna, utan måste väl bero 

2. StU 1850/51 saml 4, nr 89, punkt 42. 
3. Jfr Nilsson passim. 
4. Pr 1850/51 mot 2:17ff, StU saml 4, nr 89, punkt 42, Ad 6:174, Pr 6:163ff, Borg 3:65, Bond 4:401. 
5. Jfr Berggren. 
6. AK 1878 mot nr 160, AK 4:e TU saml 8 nr 32. 
7. AK 1878 IV 41:3ff, V 64:32ff. 
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på någon högre makt. Ty icke står det i mensklig makt att hjelpa en sådan sak".8 

Godsägare William Farup, Ljusnedal, tillhörde också lantmannapartiet. Hans 
åsikter i frågan är av intresse, inte bara för att han var en betydande politiker 
utan också för att han var personligt berörd som ägare till Ljusnedals bruk med 
stora marker, där motsättningar rådde mellan samer och bofasta. Farup ansåg 
inte samernas fall ömmande, eftersom både de och renarna var anpassade till ett 
liv i fjällen, där de borde hålla sig. De svåra sociala förhållandena uppstod vid 
beröring med bofasta, och folkets undergång hängde samman med närmandet till 
civilisationen, som de i princip inte var mottagliga för. Emellertid hade de 
lyckats tillgodogöra sig vissa av dess förmåner och njutningar, likaså kunnat 
utnyttja den medkänsla de väckt hos känslomässigt lagda människor. 

Under de följande årtiondena kom riksdagens ställningstaganden i fråga om 
bistånd till samerna i högre grad att gälla Norrbottens län. Dålig väderlek, samt 
restriktioner från finsk (rysk) och senare norsk sida drev fram detta. Fortfaran
de var riksdagens vilja att understödja samerna allmänt omfattad, men diskus
sioner om utformandet av hjälpen visar varierande synsätt. 

När Jukkasjärvis samer drabbats av omfattande skulder genom skadestånds
anspråk i Norge och dessutom av hård vinter, föreslogs i p roposition 1896 ett 
anslag för att täcka kraven. Ingen invändning gjordes mot detta, men i andra 
kammarens debatt framhölls om samerna, att de saknade enighet, plan och 
sammanhållning, varför staten måste överta ledningen.9 

Vintern 1905-1906 var svår för de nordligare samerna, vilket bl a framkommer 
av Georg Kronlunds interpellation och civilminister PA V Schottes svar år 1906.1 

Samma år framlades i proposition förslag till anslag, 150000 kr till lån för renköp, 
50000 kr till livsmedel åt nödlidande och 50000 kr till inköp av renar åt medel
lösa. Beträffande denna, precisering var meningarna delade i statsutskottet, 
som dock föreslog enligt propositionen men med reservation av sju ledamö
ter. Dessa ogillade tillhandahållandet av medel för reninköp utan återbetal
ning. Bland reservanterna fanns representanter för såväl den konservativa som 
den moderata delen av första kammaren liksom för både konservativ och liberal 
del av andra. Ingen företrädde något av lappmarkslänen.2 

Båda kamrarna biföll utskottets förslag, första kammaren utan debatt. I andra 
kammaren däremot yttrade den konservative godsägaren Å H Hammarskjöld: 

"Jag vill erinra kammaren om att det här är fråga om den sista, ganska lilla 
kvarlefvan af urinvånarna här i norden. Af det svenska folket ha de så småning
om blifvit undanträngda allt längre mot norr och fått det allt svårare att kunna 
draga sig fram. . . . När vi veta, att det är deras urgamla jord, som våra 
nybyggare och bönder i Norrland besitta, så böra vi också komma ihåg, att vi ha 
den moraliska förpliktelsen att icke lämna dem att utan vidare förgås".3 

En av utskottsreservanterna, J A Sjö, som tillhörde den konservativa delen av 

8. AK 1878 IV 41:5. 
9. 1896 prop nr 59, AK V 41:29, yttrande av advokatfiskal Carl Edvard Ljungberg, kons. 
1. AK 1906 II 34:2ff, III 37:27ff. 
2. 1906 prop nr 146, StU saml 4 nr 151, FK III 49:8, AK V 59:55ff. 
3. AK 1906 V59:62f. 
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kammaren, återgav hur han vid ett tidigare tillfälle aktivt hade deltagit i en 
landsomfattande insamling med anledning av hungersnöd i Norrland. Enligt 
lokalpressen skulle dessa pengar senare ha blivit omsatta på krogen. 

År 1908 motionerade tjugoåtta ledamöter i andra kammaren om skrivelse till 
Kungl Maj:t angående åtgärder för den nomadiserande samebefolkningens 
vidmakthållande liksom för hjälp åt den icke nomadiserande att försörja sig 
genom exempelvis jordbruk.4 Partimässigt var de konservativa underrepresen-
terade med åtta motionärer, medan arton var liberala och två socialdemokrater.5 

Anknytningen till Norrland var påtaglig. Fjorton kom från de tre Lappmarks
länen och elva från Västernorrlands län. Av de återstående tre hade en tidigare 
bott i Norrbotten.6 

Andra kammarens tillfälliga utskott föreslog en anhållan om utredning enligt 
motionens intentioner, vilket bifölls av båda kamrarna.71 förstakammardebat-
ten redogjorde landshövdingen i Norrbottens län, Lars Berg, konservativ, för 
sin syn på samerna och hur de behandlats. Deras betryckta ställning ville han 
hänföra till lagstiftning och avvittringsbeslut, som hade genomförts av svenskar 
och var grundade på ringa kunskap om och intresse för samerna. Berg vände sig 
dock mot vissa detaljer i motionen, t ex att de icke renskötande samerna skulle 
kunna bli jordbrukare. 

' 'Lappen är visserligen mycket intelligent, begåfvad, välvillig och höflig, men 
han är fatalist, ombytlig, ostadig och obekväm till tungt jordarbete. Dessutom 
hafva herrarna kanske hört talas om lapplättja. Detta är en ganska viktig 
omständighet, när man tänker sig att kunna göra honom till jordbrukare, för 
hvilken näring han är vida underlägsen svensken".s 

Också i andra kammaren framfördes en redogörelse för förhållandena i ett av 
lappmarkslänen av dess landshövding. Det gällde Jämtlands län med Johan 
Widén, vid denna tid politisk vilde men nästa år liberal. Han ansåg de renskö
tande samernas ställning vara ganska bra, frånsett viss brist på dugligt arbets
folk, medan de övrigas var dålig. Bakom båda problemen låg en försämring av 
ungdomen, förutom exempelvis sämre bete. Arbetshågen hade avtagit genom 
svensk påverkan, som var uttryck för filantropiskt intresse såväl som kuriosi
tetsintresse. 

Två talare framförde motsatta åsikter om vad som var lämpliga åtgärder till 
samernas bästa. Carl Persson i Stallerhult, konservativ, ifrågasatte det riktiga i 
att försöka bibehålla renskötande nomader. En vetenskaplig undersökning av 
renlaven visade att klimatförsämring ägt rum, och Persson såg däri en naturens 
fingervisning om att samerna skulle hjälpas från sin slitsamma tillvaro. Han 
citerade doktor Paul Hellström, som framträtt som förespråkare för jordbruket i 
Norrbotten: 

4. AK 1908 mot nr 163. 
5. I AK fanns 108 H, 109 L och 13 S. Carlsson-Rosén II s 592. 
6. L J Carlsson flyttat från Malmberget till Frosterud, Värmland. Harald Hjärne och Carl Lindhagen 

saknade bostadsmässigt norrländsk anknytning. 
7. AK 4:e TU saml 8 nr 6, FK II 33:45ff, AK I 17 :59ff. 
8. FK 19081133:49. 
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' 'Man bör ej resonera så att en viss nation skall bevaras för en viss närings 
skull, utan näringen bör bibehållas för folkets skull.9 

Georg Kronlund hade i sin verksamhet som jurist blivit bekant med övre 
Norrland. Till sin politiska inställning var han moderatliberal. Han framförde 
åsikten, att vissa trakter inte kunde uppodlas, och att därför de självskrivna 
invånarna måste vara nomader. Endast genom samer och renar kunde alltså 
dessa trakter utnyttjas, vilket framstod som nödvändigt ur nationell synpunkt. 
Kronlund tycks dock ha räknat med att samerna inte i längden skulle kunna 
existera som nomadfolk, och när den dagen kom, fick man bibringa dem den 
ytterligare civilisation som behövdes för bofast levnadssätt. I detta yttrande 
instämde fjorton ledamöter, flertalet liksom Kronlund liberala, men också kon
servativa och socialdemokrater. 

En överblick över vilka som deltog i kamrarnas debatter med inlägg eller 
instämmanden visar, att intresset från ledamöter med norrländsk anknytning var 
stort. Endast fyra saknade sådan. 

Sammanfattningsvis kan beträffande dessa frågor konstateras, att den svens
ka riksdagen genomgående ställde sig positiv till att hjälpa samerna ur nödställd 
belägenhet. Man kan under den långa tid de här studerade ärendena spänner 
över finna upprepade exempel på att som motivering till den humanitära inställ
ningen anfördes medvetandet om den orätt som begåtts mot samefolket genom 
bofastas inträngande, något som staten fick bära ansvaret för. Jämsides med 
detta motiv nämndes nödvändigheten att bibehålla samerna på grund av deras 
samhällsnytta. 

Det ligger i sakens natur att samerna i behandlingen av dessa ärenden fram
ställdes som svaga och mer eller mindre ur stånd att tillvarata sina egna intres
sen. I flera fall tycks föreställningen om dem vara påverkad av de litterära 
schablonerna, och samerna ansågs utmärkas av ostadighet, lättja och fallenhet 
för spritmissbruk. Den ganska vanliga åsikten att samer inte dög till jordbrukare 
företräddes också, och i samband härmed fördes diskussioner om deras framtid. 
Det förefaller som om ett utdöende var allmänt väntat, om än inte så nära 
förestående enligt allas synsätt. Men också andra framtidsmöjligheter antyddes, 
positiva för renskötare eller för bofasta samer. 

Under ståndsriksdagens tid tycks inga påfallande skillnader mellan uppfatt
ningarna om samerna hos de olika stånden märkas, och i fortsättningen är det på 
samma sätt omöjligt att konstatera variationer i synsätt mellan kamrarna eller 
mellan de politiska partiernas företrädare. Möjligen kan man se ett större intres
se för hjälp till samerna hos de liberala efter sekelskiftet. Den grupp som däremot 
klart visade sig aktiv i dessa ärenden var riksdagsmännen från övre Norrland. 

9. AK 1908 I 17:66. 
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Brännvinsfrågan 

Ett ständigt återkommande problem vid kontakterna mellan svenskar och 
samer tycks ha varit användandet av spritdrycker vid affärer. Redan 1723 
förbjöds denna hantering första gången, och vid 1800-talets slut hade upprepade 
lagar och kungliga brev fastställt restriktionerna vid tio tillfällen.1 Trots detta 
tycks handel och utskänkning ha fortgått, och övertygelsen om att samerna var 
hemfallna åt spritmissbruk fanns som tidigare nämnts i riksdagen. 

Under 1890-talet behandlades denna fråga vid fyra tillfällen med anledning av 
motioner i andra kammaren.2 De tre första rörde sig om utsträckning av förbudet 
för införsel och försäljning av spritdrycker i Lappmarken till att gälla också 
Jämtlands län, därefter till att gälla införsel av spritdrycker i Lappmarken, tyd
ligen också t ex genom turister, och slutligen till att gälla även att man bjöd samer 
på sprit utan betalning. De tre motionärerna liksom en instämmande var alla 
representanter för lappmarkslänen och tillhörde andra kammarens moderata 
lantmannaparti. De ansåg sig ha erfarenhet av hur fördärvbringande denna 
hantering var och av problemen med tolkningen av de dittills inte helt entydiga 
bestämmelserna. 
Att samerna var "älskare af rusdrycker" framfördes,3 med modifiering i en 
motion att de "delvis äro mycket begifna på starka drycker, vanvårda egendom, 
försjunka i fattigdom och komma staten till last".4 

Men också den bofasta befolkningens vinningslystnad framhölls. 
Utskotten instämde i motionärernas synpunkter och föreslog enligt dem, från

sett i ett fall, där utredning pågick. I kamrarna bifölls förslagen utan diskussion. 
1897 motionerades i andra kammaren om skrivelse till Kungl Maj:t med 

begäran om att förbuden att införa och försälja brännvin i L appmarken skulle 
upphävas. Som motivering framfördes, att man ändå inte beaktade dem, samt att 
de varit lämpliga förr, när befolkningen bestod i stort sett av nomader, men 
att de tusentals arbetarna i t ex gruvor och järnväg borde ha samma fri- och rät
tigheter som andra svenska medborgare. I motionen instämde sex ledamöter. 
Motionären och dessa var samtliga knutna till Norrland, fem till lappmarkslänen 
och två till Västernorrlands län, men partitillhörigheten var växlande. 

Bevillningsutskottets förslag blev detsamma som motionens.5 I andra kam
marens debatt yttrade sig representanter för lappmarkslänen. Det nödvändiga i 
att behålla förbudet framhölls av två talare, båda moderatliberala, som utmålade 
en framtid med fri spritförsäljning: 

' 'Hvilket inflytande en sådan anordning komme att utöfva på den i allmänhet 
karakterssvaga lappmarksbon och i synnerhet på lappen med sitt okufliga 
brännvinsbegär, är lätt att inse".6 — "Skall det då icke också blifva mera 

1. AK 2:aTU 1890 saml 8 nr 29. 
2. AK 1890 mot nr 107, AK 1891 mot nr 33, AK 1894 mot nr 59, AK 1897 mot nr 74. 
3. AK 1894 mot nr 59. 
4. AK 1890 mot nr 107. 
5. AK 1897 mot nr 74 av N Wallmark, Luleå, mod lantm. BevU saml 5 nr 9 s 18ff. 
6. AK 1897 II 20:12, folkskoll J Ström, Gällivare. 

69 



dryckenskap och i följd deraf större förderfför de stackars halfvilda menniskor-
na, lapparne deruppe"? 

Men också en talare för förbudets upphävande hänvisade till samernas 
hjälplöshet: 
"Nomaderna äro ett döende slägte och förtjena all medkänsla och all den hjelp 
vi kunna skänka dem. Men jag tror icke, att skyddet mot rusdryckerna för dem 
ligger i importförbud" * Kammarens beslut blev att förbudet skulle upphävas.9 

Den humanitära inställningen till samerna, som tidigare har konstaterats 
prägla riksdagen, är genomgående också i här diskuterade frågor. Men den tycks 
ibland dölja andra, mera beräknande åsikter, t ex att samerna genom spritmiss
bruk låg staten till last, eller att spritförbudet beskar svenskars frihet. Oavsett 
synpunkt på förbudet hade riksdagsmännen svårt att låta sin medkänsla med 
samerna överskyla ett visst förakt för dem. 

Intresset för dessa ärenden fanns i första hand hos representanter för lapp
markslänen. Det tycks inte heller inom ett så preciserat område finnas någon 
klar partipolitisk linje, men i viss mån förefaller de mera konservativa ha före
språkat förbudet, de liberala dess upphävande. 

Ärenden angående samernas rättigheter 

Flertalet riksdagsärenden under denna rubrik gäller rennäringen. En mindre 
enhetlig grupp innefattar rättigheter av annan art, t ex samisk representation i 
beslutsfattande instanser. 

I diskussionerna om humanitära insatser för samerna berördes som visats 
konflikter mellan samer-och bofasta, då vanligen som förklaring till hur problem 
uppstått och var ansvaret låg. Flertalet aktivt deltagande riksdagsmän kritisera
de därvid behandlingen av samerna från svensk sida. Det kan vara av intresse att 
se om synsättet var det samma, när uppgiften var att besluta om gränsdragningar 
eller hur rättigheter skulle fördelas mellan jordbrukare och nomader. 

En fråga av denna art är ställningstagandet 1871 till ett lagförslag med avsikt 
att reglera förhållandet mellan de svenska samerna och norsk befolkning. Efter 
åtskilligt kommittéarbete och förhandlingar mellan rikena framlade Kungl 
Maj:t sin proposition, trots att kritik framförts mot förslaget i HD, där vissa 
justitieråd ansåg det inskränka samernas rätt och kunna påskynda deras under
gång. Lagutskottet föreslog propositionen till antagande, men i kamrarna fanns 
många motståndare. Vid omröstningen godkändes lagförslaget i andra kam
maren men avslogs i första, frånsett vissa paragrafer, varefter frågan föll.1 

De argument som framfördes mot lagstiftningen byggde i stor utsträckning på 
rättviseprincipen. Dels åberopades av flera talare samernas historiska rätt till 
landet som dess urinvånare, dels tryckte man på svenska statens skyldighet att 

7. AK 1897 II 20:27, folkskoll J Nordin, Hammerdal. 
8. AK 1897 II 20:25, häradsh Georg Kronlund, mod lib. 
9. Röstsiffrorna 150-51. 
1. 1871 prop nr 8, LU saml 7 nr 20, FK III 107:162ff, AK IV 3:3ff. 
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skydda sina svagare medborgare. Samerna var ju också svenskar och skulle 
behandlas som sådana, men rätten att få existera som en speciell nationalitet 
framhölls också. I flera fall påpekades hur samerna visat sig mottagliga för 
civilisation och inte borde jämföras med vilda folk, t ex indianer, inte heller med 
lösdrivande folk som zigenare. Man föreslog att staten skulle bevaka samernas 
rätt på grund av deras egen svaghet och oförmåga, alltså av humanitära orsaker, 
men också ekonomiska motiv åberopades, t ex att den enda näring som kunde 
bedrivas i Qälltrakterna borde uppehållas. Samernas betydelse för bergsbruket 
torde ha åsyftats, när i ett yttrande framhölls: 

' D e t  ä r  e j  e t t  b e r ä t t i g a t  a n s p r å k  a f  d e n  s å  a t t  s ä g a  f a s t b o e n d e  c i v i l i s a t i o n e n  
att vilja uttränga och tillintetgöra en sådan nomadrace och dermed förfara de 
rika håfvor, som Försynen öst ut öfver dessa bygder, och hvilka endast kunna af 
nomader upphemtas ".2 

Samernas betydelse ur politisk synpunkt var ett annat argument mot lagför
slaget: 

"Man må likväl icke förglömma, att Lapparne utgöra en del af Sveriges 
innevånare, och att de bebo trakter af Sverige, beträffande hvilka det vore en 
stor politisk förlust, om de blefve utödde, emedan ingen annan folkstam kan 
bebo desamma".3 

Flera talare som rekommenderade skydd för samernas rätt uttalade sin över
tygelse att de så småningom skulle komma att försvinna på grund av sin under
lägsenhet gentemot civiliserade folk, men man ville så vitt möjligt fördröja denna 
utveckling. Åsikten att samerna oundvikligen skulle komma att utdö präglar 
också uttalanden som gjordes för lagförslagets antagande, och dessa utsikter 
framställdes som en följd av "historiskt nödvändiga omständigheter", då ett 
nomadfolk kom i kontakt med kulturen.4 

Det mest förekommande argumentet för lagen var, att förhållandena mellan de 
båda folkgrupperna måste ordnas. Lagen skulle kunna ge rättvisa åt båda sidor, 
ansåg man, och de alltför vanliga klagomålen skulle upphöra. 

Klart ställningstagande mot samerna uttryckte egentligen bara en talare. 
Också han menade sig hysa sympati för folket, men man måste tänka på att detta 
problem gällde inte bara 9000 nomader utan dessutom 150 000 människor, som 
var beroende av jordbruk i Troms0trakten. Att dessa sköt ner samernas renar 
framställdes som naturligt, när de själva inte fått skadestånd för renhjordarnas 
åverkan.5 

Vad beträffar talarnas partipolitiska tillhörighet kan konstateras, att bland de 
många som yttrade sig mot lagförslaget, i allmänhet åberopande samernas rätt 
till sitt gamla område, var i stort sett hälften konservativa och hälften liberala. 
Samma var förhållandet bland de betydligt färre som ansåg att lagen skulle antas. 
Några uttalanden är oklara i fråga om ställningstagandena. Slutsatsen måste i 
varje fall bli, att partitillhörigheten vid denna tid inte var avgörande för inställ
ningen till samernas rätt. 

2. AK IV 3:17, häradsh Richard Theodor Carlén, nat lib. 
3. FK III 107:174, godsäg Carl Raab, lib. 
4. Greve och landsh Hans Wachtmeister, lib. 
5. Friherre Louis de Geer. 
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Ganska många av talarna var från de norra länen, men också från andra delar 
av landet visades intresse för att yttra sig i detta fall. 

Naturligtvis kan man fråga sig, om det dominerande ställningstagandet för 
samerna och mot jordbrukarna i föregående ärende kan sättas i samband med att 
det var de inom Sverige bosatta samernas relation till bofasta i Norge saken 
gällde. En analys av debatten om en helt svensk fråga år 1873 visar dock liknande 
åsikter. 

Kungl Maj :ts proposition gällde åtgärder för att trygga skogsbeståndet i Norr
bottens och Västerbottens län och samtidigt bevara samernas rätt till renbeten. 
Detta innebar en inskränkning av nybyggarnas dispositionsrätt jämförd med 
andra svenskars, förmodligen i högre grad föranledd av skogsskövling genom 
sågverksbolagens spekulation än av omtanke om samerna.6 

Liksom i det tidigare ärendet framfördes som argument för samernas rätt, att 
de bebott landet "sedan urminnes tider" och att de hotades till sin existens 
genom nybyggarnas framträngande. Till detta fogades yttranden om risk för 
misshushållning med skogen och t ex en klimatförsämring som följd. Men röster 
höjdes också för att nybyggarnas rättigheter skulle vara lika andra svenska 
hemmansbrukares, medan vissa talare ansåg lagstiftning onödig, eftersom 
egentligen inga problem förelåg. Inte heller i denna fråga tycks partitillhörighet 
ha spelat någon roll, men däremot kan konstateras att de norrländska repre
sentanterna övervägde bland talarna. Flertalet av dem tog ställning för samerna, 
men också ett klart uttalande mot samernas rätt gjordes av en norrlänning.7 

I detta ärende tycker man sig kunna konstatera, att talet om samernas rätt 
utnyttjades i syfte att skydda skogen mot bolagsskövlingen. Man uttalade sig om 
klok statshushållning och risker för vidsträckta spekulationer, och som ett extra 
argument visades på farhågorna för samefolkets framtid. 

På 1800-talet utarbetades den lagstiftning, som från 1886, i Jämtlands län 1889, 
skulle reglera förhållandena mellan de renskötande samerna och den bofasta 
befolkningen. Sedan en kommitté avgett ett förslag, där stor hänsyn togs till att 
samernas gamla rättigheter skulle beaktas, inhämtades yttranden av KB i de tre 
lappmarkslänen. Lagförslaget ogillades av KB i Jämtlands och Västerbottens 
län, medan en motsatt inställning kännetecknade uttalandet från Norrbotten. 
HD kritiserade förslaget ur synpunkten att sedvanerätt lades som grund för t ex 
tillåtna flyttningsvägar, men framför allt för att staten med denna lag skulle 
åsidosätta sina egna intressen och motarbeta jordbruk liksom industriella före
tag på nomadismens bekostnad. Fyra av de sju närvarande justitieråden av
styrkte att förslaget gjordes till proposition, men Kungl Maj:t framlade det trots 
detta för riksdagen 1886, där båda kamrarna antog det.8 

I första kammaren diskuterades särskilt situationen i Jämtlands län, där man 
fruktade att lagen skulle förvärra läget och medföra "krig" mellan folkgrupper
na. Renbetesområdena var i hög grad uppsplittrade av bofastas mark, och 

6. 1873 prop nr 4, FK I 59ff och 432ff, AK II 216ff. 
7. Sågverksägare G E Häggström. 
8. 1886 prop nr 2, FK III 29:3ff, AK III 40:2ff, IV 48:26. 
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lösningen blev för detta län, att lagen skulle träda i kraft först sedan staten inköpt 
kompletterande betesområden. Debatten berörde främst de faktiska förhål
landena, men synen på samerna avslöjades t ex när man uttalade rädsla för 
följderna, om de skulle få rätten på sin sida,9 liksom farhågor för samernas 
framtid, om skadestånd skulle kunna utkrävas av dem.1 

Riksdagens humanitära inställning till samefolket, som tidigare har konsta
terats, präglade andra kammarens debatt. Man ömmade för samerna, som 
trängdes av bofasta och som av många ansågs dödsdömda. Godsägare Farup 
utgjorde fortfarande undantaget, men som visats talade han i egen sak. 

En åsikt om samernas framtid, som var delvis motsatt Farups tidigare rela
terade, att de skulle dö ut genom att de närmade sig de bofasta nedanför Qällen, 
framfördes av Paul Peter Waldenström, politisk vilde i andra kammaren. Han 
åberopade "naturens och historiens lag" som en förklaring till att nomadiseran
de stammar måste försvinna och jämförde här med indianerna, som skulle 
komma att dö ut trots eventuella lagstiftningsåtgärder. 

"Endast såvidt lappen öfvergår till fast bebyggare, endast så till vida återstår 
för honom en framtid. . . . Det är, jag vill icke säga EN ÖDETS LAG, utan EN 
GUDOMLIG S KICKELSE, som leder utvecklingen så. Det gäller här alltså 
icke så mycket att på lagstiftningens väg betrygga den nomadiserande lapp
stammens framtid, utan fastmer att se till, hvad man kan göra för dess bästa 
under tiden, till dess EN del blifvit bofast och den ANDRA delen dött ut".2 

På denna punkt motsades Waldenström av friherre A O Nordenskiöld, liberal. 
Också han förordade åtgärder för att hjälpa samerna men ifrågasatte dels på
ståendet att nomadfolk inte skulle kunna anta en högre kultur, enligt Bibeln 
motbevisat av judarna, dels åsikten att belägg fanns för nomadernas bortdöende, 
som sades vara omtvistad av etnografer. 

Tydligt är att det nu fanns olika uppfattningar i riksdagen om samefolkets 
framtid. Flertalet yttranden visar att man räknade med försvinnande, men chans 
till överlevande fanns enligt Farup i Qällens isolering från civilisationen, enligt 
Waldenström vid övergång till bofast levnadssätt. Nordenskiölds åsikt, att 
samerna faktiskt inte avtog, tycks inte ha delats av många. 

Allmänt använde man humanitära argument som byggde på medkänsla och 
rättvisekrav. Liksom tidigare var denna inställning företrädd av representanter 
för olika partier och olika landsdelar. 

Förhållandena mellan samer och bofasta i Jämtlands län förvärrades och 
kulminerade i omfattande nedskjutning av renar på bruksägare Farups marker. 
Claes Adelsköld, liberal i första kammaren med kännedom om situationen 
genom sin verksamhet som järnvägsbyggare i Norrland, förslog i motion att 
Kungl Maj:t skulle utreda vad som kunde göras.3 

Första kammarens särskilda utskott inhämtade yttranden, bl a av landshöv-

9. Frih John Ericson, landsh i Jämtlands län. 
1. Byråing Axel Cederberg, Västerbotten. 
2. AK 188611140:23. 
3. FK 1891 mot nr 47, FK 2:aTU saml 8 nr 16, FK III 36:3Iff. 

73 



ding John Ericson i Jämtlands län, som uttalade sin mening, att hemmansägarna 
hade anledning att klaga. Orsak till problemen var bristande ordning i rensköt
seln, en följd av t ex att bofasta ägde renar. Utskottet beslöt föreslå riksdagen 
att i skrivelse till Kungl Maj:t anhålla om utredning och förslag till åtgärder för 
att bättre ordna förhållandena mellan samer och bofasta. 

Adelsköld företrädde den syn på samernas situation, som konstaterats fort
farande ha varit vanlig i riksdagen. I debatten yttrade han: 

' 'Lika med alla nomader äro lapparne, hvarom här är fråga, liksom Amerikas 
indianer utsatta för att undanträngas af civilisationen, och de gå enligt naturens 
hårda lagar förr eller senare sin undergång till mötes. Men så länge de ännu 
finnas qvar, böra de, enligt min mening, skyddas af gällande lagar mot de 
våldsamheter, för hvilka de för närvarande äro utsatta i lappmarkerna". 
Adelsköld framhöll vidare att grund för motionen var officiella handlingar och 
meddelanden av trovärdiga personer. Han ansåg att renbeteslagen bidragit till 
stridigheterna och gav flera exempel på hur "Näfrätten har inträtt i lagens 
ställeAtt nomader som blev bofasta brukade förfalla både fysiskt och mora
liskt, ansåg Adelsköld klart, samma olyckliga inflytande som "civilisationen" 
haft på infödingar i Amerika och Polynesien.4 

En redogörelse för häradsrättens situation som dömande i skadeståndsfrågor 
lämnades av häradshövding Anders Julius Roman. Han motsatte sig utskottets 
förslag. Liksom Jämtlands läns landshövding förklarade han problemen med 
hänvisning till bofastas renägande och samernas vårdslöshet. Man borde av
vakta en tid och se vilken verkan 1886 års renbeteslag skulle visa sig ha. 

Ovannämnda ståndpunkter kommenterades av landshövding Lars Berg så, att 
båda kunde vara riktiga, den ena från samernas synpunkt, den andra från 
domarämbetets. 

Första kammaren avslog i omröstningen motionens och utskottets förslag 
med 62 röster mot 34. Detta behöver inte ha inneburit ett ställningstagande mot 
samerna utan kan rimligtvis ha skett i anslutning till Romans påpekande, att 
renbeteslagen ännu var så ny, att den inte fått tillfälle att visa sin verkan. 

1886 års lagstiftning gav dock inte det resultat man hoppats på, utan problem i 
förhållandet mellan samer och bofasta fortsatte att uppstå, särskilt i Jämtlands 
och Västerbottens län. En kommitté utarbetade därför ett förslag till ny lag, som 
efter lagutskottets modifieringar riksdagen tog ställning till och godkände 1898.5 

Argumenten för och emot samernas rätt var i stort sett samma som använts i 
tidigare riksdagsdebatter. Något nytt möter emellertid i den motion av Carl 
Lindhagen, liberal, som följde propositionen. Han ansåg förklaringen till den 
oordning som uppstått i renskötseln vara åtgärden i 1886 års renbeteslag att 
upphäva den individuella rätten till lappskattelanden och ersätta denna med de 
kollektiva lappbyarna. 

' 'Det är ju också klart, att när man för ett naturfolk som lapparne och i en 
sådan näringsgren som renskötseln med ett slag rubbar gammal häfd utan att 

4. FK 1891 111 36:32. 
5. 1898 prop nr 56, Riksd skrivelse nr 132. 
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sätta något annat i stället, så måste resultatet blifva anarki och allmän oreda. 
Härtill kommer äfven ett annat svårt förbiseende. Lappen är visserligen nomad, 
men deraf följer ej, att fullkomlig hemlöshet är det för honom naturligaste. 
Tvärtom är det kändt, huru fästad han i allmänhet varit vid sitt stamhåll, de så 
kallade höst- och vårvistena. När man der beröfvar honom rätt till hemfrid och 
behandlar honom endast såsom ett nummer i en lös nomadhord, så underkänner 
man hans menniskovärde och tager bort hans intresse för sin näring, på samma 
gång man beröfvar honom äfven möjligheterna att sammanhålla renarne och 
egna dem ordentlig omvårdnad",6 

Lindhagen kom i senare riksdagar att plädera ännu mera uttalat för samers rätt 
till bofasthet. Fram till denna tid hade man i riksdagen såväl som i flera andra 
instanser sällan räknat med möjligheten för renskötande samer att bli i någon 
mån bofasta, och Lindhagens synsätt kom att bli ganska motsagt. 

Motsättningarna i debatten gällde bl a vilken folkgrupp som var av störst nytta 
för landet, samerna eller nybyggarna. Den tidigare allmänt omfattade åsikten att 
samerna var utdöende lät sig lättast knytas till ett framhävande av jordbrukets 
vikt. Men allt fler tycks nu ha räknat med en framtid för samerna och deras 
"naturliga näring", och man åberopade också statistik för att bevisa detta.7 

1909 gjorde riksdagen utan diskussioner ett klart ställningstagande för sa-
mernas rätt. Den proposition som bifölls gällde att hemmansägare skulle avstå 
mark genom byte med kronan, när renskötseln krävde sådana åtgärder för bete 
eller flyttningsväg.Visserligen var det mark ovanför odlingsgränsen som avsågs 
och alltså i princip avsatt för rennäringen, men också där hade ju nyodlings
verksamhet tillåtits ske.8 

År 1917 föreslogs i proposition vissa ändringar i 1898 å rs renbeteslag, utar
betade av sakkunniga.9 Det gällde bl a rätten att bygga fasta bostäder på kronans 
mark, vilket ansågs oförenligt med rationell renskötsel, och rätten för bofasta 
samer att kombinera jordbruk med renskötsel. 

Med anledning av propositionen inlämnades i andra kammaren en motion, 
som var undertecknad av 19 personer med 42 instämmanden.1 I motionen 
påpekades hur lagstiftningen om rennäringen ständigt hade måst ändras, därför 
att den utretts av svenska ämbetsmän utan att samernas åsikter inhämtats. Med 
det nya lagförslaget ville man nu återföra Västerbottens och Jämtlands samer till 
kulturförhållanden som låg närmare 100 år tillbaka i tiden, då kåtor var allmän 
bostadsform. I Norrbotten befann sig samerna på en mycket låg kulturnivå, och 
bland dessa naturbarn ansågs förslaget tillämpligt, men för övrigt borde det 
förkastas. Motionen utmynnade i ett förslag att propositionen skulle avslås för 
att samerna skulle få tillfälle att yttra sig vid ett allmänt landsmöte i Östersund, 
som redan planerades. 

Av de 19 riksdagsmän som undertecknat motionen var 14 liberala och 5 

6. AK 1898 mot nr 215, citat s 3f. 
7. Just rådet Ivar Afzelius, landsh Jesper Crusebjörn. 
8. 1909 prop nr 109, Riksd skrivelse nr 215. Jfr vidare s 88 f. 
9. 1917 prop 169. 
1. AK 1917 mot nr 404. 
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socialdemokrater, varav 4 tillhörde vänstergruppen. Av dem som instämde i 
motionens syfte var 14 liberala och en frisinnad vilde, 24 socialdemokrater, 
varav 3 tillhörde vänstergruppen, och 3 tillhörande lantmanna- och borgarpar-
tiet. 

Ytterligare en motion med instämmande i den första men med vissa egna 
ändringsförslag, om propositionen inte skulle komma att avslås, avgavs av fyra 
riksdagsmän i andra kammaren, en liberal och tre socialdemokrater, varav en 
tillhörde vänstergruppen.2 

Lagutskottet tog viss hänsyn till motionärernas önskemål. Bl a föreslogs att 
statsanslag skulle utgå till mötet i Östersund. Men man underströk de svårighe
ter som skulle komma att uppstå med bostadsbyggande i renbetesområdena. Sju 
utskottsledamöter reserverade sig dock mot förbudet för fasta bostäder.3 I 
kamrarnas debatter stod två synsätt emot varandra. Enligt det ena, som domi
nerade i första kammaren, skulle samisk bosättning medföra försummad ren
skötsel, konflikter med jordägare och allmän förslappning. 

"Hela tankegången förändras; det blir den bofastes och inte lappens".4 

Denna åsikt kunde sammankopplas med nationalekonomiska aspekter: 
. . vad själva den yttre polityren beträffar, så kunna ju icke nomaderna 

såsom sådana höjas till samma nivå som de bofasta. Men om vi se på lapparnas 
nationalekonomiska betydelse, d.v.s. betrakta den nationalekonomiska bety
delsen av deras näring, så är det alldeles uppenbart, att man bör göra allt vad 
man kan för att bibehålla lapparna vid ett nomadiserande levnadssätt. Detta 
levnadssätt är och förblir nämligen en oundgänglig förutsättning för en verkligt 
rationell renskötsel" .5 

Det andra synsättet kom klarast fram i andra kammarens debatt. Där över
vägde de synpunkter som framförts i motionen. Man kritiserade tendensen att 

" 'konservera' själva lappkulturen, att avstänga lapparna från närmare be
röring med svensk civilisation och att söka kvarhålla dem icke blott i deras kå
tor utan även i den tanke- och känslovärld, vari de såsom nomader uppfost
rats" .6 Mot försöken att göra samebefolkningen till "ett naturhistoriskt musei
före mål med kuriositetsintresse för naturforskare" ställdes synen på samerna 
som svenska medborgare med vilja att följa med sin tid.7 

Debattinläggen i denna fråga visar klart en åsiktsskillnad efter partilinjer, 
vilket innebär en tydlig förändring jämfört med tidigare ställningstaganden. För 
att bevara samernas gamla levnadssätt talade de konservativa, medan liberala 
och socialdemokrater ville godta förändringar. Den konservativt dominerade 
första kammaren godkände också utskottets förslag, medan det föll i andra 
kammaren. Efter sammanjämkning genom lagutskottet godkändes övergångs

2. AK 1917 mot nr 405. 
3. 1917 LU saml 9 nr 59 och 67. Reservanter i ut skottet var 4 s och 3 lib. FK IV nr 51 : Iff, nr 59:40, 

AK VI 70:33ff, VII 82:49ff. 
4. FK 1917 IV 51:6, just min Steno Stenberg. 
5. FK 1917 IV 51:21, biskop Olof Bergqvist. 
6. AK 1917 VI 70:53, Anton Wikström, lib. 
7. AK 1917 VI 70:63, Carl Lindhagen, soc dem vänsterp. 
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bestämmelser. Frågan om renbetesiagstiftning kom sedan att bli föremål för ny 
utredning.8 

De riksdagsmän som undertecknade motionerna, uttalade sin sympati för dem 
eller deltog i kammardebatterna representerade i stort sett hela landet utan 
någon påtaglig övervikt för Norrlandslänen. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att denna grupp riksdagsärenden, som be
handlade samernas rätt till renbetesmarker i sina gamla områden, visar att ett 
stort intresse för samernas existensmöjligheter fanns i riksdagen, också hos dem 
som ansåg assimilering vara bästa lösningen. En viss förändring kan iakttas i 
argumenteringen under den omkring 50 år långa perioden. Till att börja med 
färgades synsättet i första hand av medkänsla och rättsmedvetande, även om 
detta kunde vara kombinerat med ett ekonomiskt tänkande. Ett ställningsta
gande för samer eller nybyggare krävdes, och riksdagen ställde sig på de förras 
sida, åberopande statens skyldigheter mot svaga och förtryckta medborgare. I 
och med att föreställningen om folkets förestående utdöende ifrågasattes, kom 
näringssynpunkter att vara mera avgörande. Under den senare tiden fanns två 
klart åtskilda idéer om samernas bästa. Den ena, som präglade de konservativas 
synsätt, innebar att nomadkulturen skulle uppehållas oförändrad, den andra, 
typisk för liberaler och socialdemokrater, fann det rimligt att samerna antog ett 
levnadssätt enligt svensk stil. Samernas ekonomiska betydelse framhävdes av 
den konservativa sidan, deras rätt att själva inrätta sitt liv av den andra. 

Också några riksdagsärenden om rättigheter av annat slag skall beröras. 
En motion år 1869 av folkskolinspektören i Haparanda, Zakarias Grape, 

gällde ett utökat kompetenskrav för tillsättning av vissa tjänster i finsktalande 
bygd. Endast av präster fordrades kunskaper i f inska, men detsamma borde 
gälla läkare, kronofogdar, häradsskrivare och domare.9 

Under behandlingen av frågan kom också samernas behov att föras in i 
debatten, något som Grape själv ansåg överflödigt. Första kammarens tillfälliga 
utskott, som ärendet hänvisades till, föreslog dock att sökande till tjänster vid 
behov skulle styrka kunskaper i samiska, vilket blev kammarens beslut.1 Vissa 
talare åberopade egna erfarenheter som stöd för eller emot behovet. Också mer 
principiellt baserade yttraden förekom, t ex: 

" . . .  o b e s t r i d l i g t ,  a t t  m a n  i  v å r  t i d  a l l t  m e r a  b ö r j a t  f ä s t a  a f  s e e n d e  v i d  d e  s k i l j d a  
nationaliteterna, och att hvarje åtgärd, som mer eller mindre direkt, till förfång 
för en nations rätt, gynnar en annan, anses mer eller mindre orättvis".2 

Ett annat yttrande framhöll, att tjänstemännens anspråk att vinna befordran 
borde stå tillbaka för befolkningens rätt.3 

En motion i andra kammaren år 1909 av socialdemokraten Carl Lindhagen och 

8. 1919 års Lappkommitté. Ny renbeteslag antogs 1928. 
9. 1869 AK mot nr 159. 
1. AK 2:a TU 1869 saml 8 nr 7 och 4:e TU saml 8 nr 15, FK II s 273ff, III s 377ff, AK II s 275ff, IV s 

296f. 
2. AK 1869 II s 277, häradsh Per Staaf, lib. 
3. FK 1869 III s 379, Johan August Hazelius, kons. 
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liberalen EF Hellberg föreslog ändringar i författningar för att öka möjligheten 
att delta i kommunala beslut för lappmarksbefolkningen. Med exempel från 
Jokkmokk beskrevs hur stämmor kungjordes, medan befolkningen befann sig 
flera mil avlägset, eller annonserades i tidning utan möjlighet för alla att hinna 
fram i tid. Resultatet blev att "pampar i kyrkostaden" beslutade. Man ville ha en 
uppdelning av stora kommuner i flera valdistrikt för andrakammarval och 
kommunala val. Lagutskottet instämde i a tt kungörelseformer och röstnings
arrangemang mm var olämpligt avpassade och hemställde om utredning. Ut
skottets förslag bifölls av andra kammaren utan debatt och avslogs av första.4 

Ganska få talare yttrade sig i ärendet. De som åberopade egen kännedom om 
förhållandena framhöll att inga klagomål hörts från den berörda befolkningen.5 

Övriga torde ha varit obekanta med situationen men ville få till stånd ändringar, 
tydligen av principiella skäl. Det framställdes som viktigt att befolkning i gräns
kommuner fördes in i och intresserade sig för allmänna angelägenheter.6 

Under 1919 och 1920 föreslog Carl Lindhagen, vänstersocialist, vid tre tillfäl
len i motioner ökad självbestämmanderätt för samerna. Den första motionen 
gällde nationella minoriteters situation inom stater. Lindhagen ansåg nationella 
majoriteter vara partiska. För Sveriges del berörde detta problem såväl den 
svenska befolkningen i Finland och Estland som den samiska och finska i 
Sverige. Motionens förslag var dels att Kungl Maj:t skulle ta initiativ till att vid 
fredsuppgörelser internationella överenskommelser skulle träffas för att betryg
ga nationella minoriteters rättigheter, dels att riksdagen skulle låta undersöka 
vilka krav på undervisning i modersmålet, tillgång till litteratur eller andra 
önskemål den samisk- och finsktalande befolkningen i Sverige hade. 

Första kammarens första tillfälliga utskott ansåg åtgärder onödiga, sedan man 
i en PM av biskop Bergqvist inhämtat att befolkningen i fråga önskade svensk 
undervisning, erhöll gudstjänster på finska samt tingstolk vid behov. 

Lindhagen yttrade, att han inte ansåg sig ha fått de berörda folkens åsikter 
genom nämnda PM, men något intresse för ärendet tycks inte ha väckts, utan 
kammaren avslog förslaget.7 

Den första av Lindhagens två motioner 1920 skrevs med anledning av 1919 års 
Lappkommittés sammansättning. Det samiska landsmötet i Östersund 1918 
hade till regeringen framfört önskemål om att minst en samisk representant för 
varje län skulle ingå, vilket inte hade tillgodosetts, och Lindhagen föreslog en 
utökning av kommittén. 

Motionen hänvisades till första kammarens andra tillfälliga utskott, som av
slog den med påpekande att en same ingick i delkommittén för skolfrågor, samt 
at tre samer ingick som sakkunniga i Västerbottensärenden. Dessa hade dock 
ingen beslutsrätt.8 

4. AK 1909 mot nr 4, LU saml 7 nr 26, FK I 18:3 Iff, AK II 25:9. 
5. Landsh Lars Berg, Norrb, kronolänsman Erik Hägglund, Västern. 
6. Häradsskr Carl Teodor af Ekenstam, Gotland, disp Nils Walfrid Bosaeus, Uppsala. 
7. FK 1919 mot nr 116, FK l:aTU saml 12 nr 4, FK I 13:57ff. 
8. FK 1920 mot nr 208, FK2:aTU saml 12 nr 10. Om landsmötet och dess förslag, se vidare s 148 ff. 
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I första kammarens debatt drog Lindhagen en parallell med stormakternas 
behandling av små länder. 
"Här sätter man till ett mäktigt råd av svensk byråkrati, som icke representerar 
lapparnas liv och tänkesätt. Lapparna få, på ett för övrigt ganska omaka sätt 
vara med om att rådgöra, men de hava icke rättighet att besluta och icke att 
reservera sig. På dessa grunder, herr talman, och med åberopande av den 
ofantliga indignation, som böljade genom denna kammare i anledning av 
stormakternas behandling av vår nation anser jag, att vår i detta fall stora 
nation icke må visa sig precis likafuntad mot denna lilla nation".9 

I denna kammare vann motionen bifall med en rösts övervikt. 
Andra kammarens fjärde tillfälliga utskott fann frågan behjärtansvärd. En 

ändring av representationen tycktes rättmätig, inte minst ur den synpunkten, att 
samernas förtroende för kommittén och resultatet av dess arbete skulle ökas. 
Motionen tillstyrktes därför. Kammaren biföll sedan förslaget utan debatt.1 

Slutligen motionerade Lindhagen om att riksdagen skulle ta initiativ till änd
ring i g rundlagen, så att samefolket berättigades att insätta en representant i 
vardera kammaren, i varje fall en i andra.2 

Konstitutionsutskottet ansåg, att detta skulle innebära ett betänkligt avsteg 
från den numerära princip som låg till grund för riksdagens sammansättning. 
Normalt representerade en ledamot i första kammaren 38000 personer, en i 
andra 25000, men samernas antal uppgick till 6-7000, varav bara 3-4000 var 
nomader. Risk fanns att också andra speciella intressen eller levnadsförhållan
den skulle anses föranleda särskild representation. Utskottet föreslog att ingen 
åtgärd skulle vidtas, men tre reservanter önskade en utredning av frågan.3 

I andra kammaren röstade 172 ledamöter för utskottets linje men bara 27 för 
motionens. Denna inställning speglas i debatten, där endast två talare, en av 
dessa reservant i utskottet, förespråkade motionen. I ett av övriga yttranden 
hänvisades till de praktiska problem som skulle uppstå med att organisera val, 
samt motsättningarna mellan nomader och bofasta, mellan olika län och mellan 
språkgrupper. Bättre skulle vara att tillsätta en speciell tjänsteman för att föra 
samernas talan.4 

Andra riksdagsmän avslöjade en mycket negativ syn på samerna. Det sades 
t ex vara en orginell idé att 

"draga in nomader här i riksdagen. ... Ty även om de vore sakkunniga på 
speciella lappfrågor, vilket de naturligtvis vore, så måste man fråga, hur dessa 
lappar skulle kunna behandla de komplicerade moderna samhälls spörsmål, 
som vi ha att göra med. Det skulle vara roligt att höra, vad herr Lindhagen har 
att säga om den saken. När man skall behandla invecklade ekonomiska och 
sociala spörsmål eller tilltrasslade familjerättsproblem eller tekniska frågor, 

9. FK 1920 II 22:84f. Den av Lindhagen åberopade händelsen var behandlingen av Ålandsfrågan. 
1. AK 4:e TU saml 13 nr 11, AK III 44:47f. 
2. FK 1920 mot nr 209. 
3. 1920 KU saml 5 nr 27, reservanter: Karl Schlyter, s, August Ljunggren, lib, Johan Alb Zander, s. 
4. AK 1920 III 38:15ff. Yttrande av Emil Kristensson, s. 
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sådana som om man skall använda det eller det materialet till undervattensbå
tar, så skola då dessa arma nomader också taga del däri och ge sig in på 
bedömandet av sådana saker? Det är naturligtvis fullständigt orimligt".5 

Tydligen kunde man också se det som en riskfaktor att en enda av kammarens 
ledamöter skulle vara samisk, eftersom det påpekades att en röst kunde vara 
avgörande i viktiga frågor.6 Till samernas försvar yttrades, att också bland dem 
fanns t ex folkskollärare och jur kandidater, medan tydligen vissa av riksdagens 
talare studerat dem på Skansen.7 

I första kammaren vann också utskottets linje, men här med mindre majoritet, 
54-46. Även de yttranden i debatten som biföll utskottet var påfallande positiva 
till samerna, och det talades till och med om uppskattning av deras kulturgär
ning. Men som ett huvudargument mot motionens förslag anfördes, att normer
na för representation inte kunde sönderbrytas.8 Däremot föreslogs, att samer
nas möjligheter att tillvarata sina intressen skulle utökas med något organ, där de 
kunde förbereda behandling av frågor rörande dem själva.9 

Åsikterna i detta ärende tycks inte ha varit knutna till partitillhörighet. Det 
mest iögonfallande är, att den mera konservativa första kammaren i högre grad 
än den andra tog ställning för motionens förslag och i y ttrandena visade mera 
respekt för samernas som folk. Det senare verkar dock i viss mån knutet till 
kunskap om dem genom bosättningsorten. Frapperande är den negativa atti
tyden till samer hos vissa socialdemokrater. 

Gruppen av riksdagsärenden som här studerats utgörs uteslutande av motio
ner. Den riksdagsman som mest engagerade sig i frågor om minoriteters rättig
heter var Carl Lindhagen. Genom personlig kännedom om samernas livsföring 
hade han insikt i sådana problem.1 Även om han var före sin tid i sina åsikter om 
rättigheter för nationella minoriteter, väckte han i riksdagen intresse för dessa 
frågeställningar, något som inte kan visas ha varit beroende av partitillhörighet 
eller bostadsort. 

Det förefaller som om riksdagens inställning till samerna var annorlunda, när 
det gällde politiska rättigheter än näringsfrågor. I de senare tog man ofta ställ
ning för samerna, medan särbehandling politiskt avslogs. 

Kyrko- och skolfrågor 

De ställningstaganden riksdagen hade att göra inom kyrko- och skolområdet 
gällde som regel anslag för olika ändamål. Bara vid ett par tillfällen, då debatter 
fördes om principer för samebarnens skolgång, kom egentliga meningsskiljak-
tigheter i synsättet att avslöjas. 

Som tidigare nämnts fanns för kyrkans och skolans behov Lappmarks eck

5. AK 1920 III 38:20f, Harald Hallén, s. 
6. Viktor Larsson, s. 
7. Ivar Teodor Vennerström, s. 
8. FK III 32:78f, Sam Clason, nat part. 
9. Olof Bergqvist, nat part, inst av E F Hellberg, lib. 
1. Lindhagen, Memoarer 2, s 304ff. Jfr vidare s 143. 
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lesiastikverks fond, som förvaltades av Kungl Maj:t. Eftersom den länge räckte 
till för de avsedda ändamålen, kom riksdagen att blandas in i sådana frågor först 
ett stycke in i perioden. 

När nya kyrkobyggnader eller kapell behövdes i församlingar, där samer 
fanns, brukade man framhålla detta senare faktum för att erhålla medel ur 
ecklesiastikverkets fond. I de fall Kungl Maj:t ansåg denna otillräcklig föreslog 
man i proposition att riksdagen skulle bevilja anslag på extra stat. Detta inträf
fade beträffande Tärna kyrka år 1896 med förnyad begäran 1907, sedan de 
tidigare beviljade medlen visat sig otillräckliga. För Vitträsks kapell i Gällivare 
församling begärdes anslag 1905, för Sjougdnäsets kapell i Frostvikens för
samling år 1907, och för ombyggnad av Ammarnäs kapell i Sorsele församling år 
1909. I samtliga fall beviljade riksdagen utan debatt, vad Kungl Maj:t föreslagit. 

Däremot kom en diskussion till stånd i andra kammaren med anledning av 
proposition år 1912 angående medel till prästgård i Vitträsk. Två ledamöter av 
statsutskottet reserverade sig mot instämmandet i propositionen, och deras 
åsikt framfördes av socialdemokraten Fredrik Vilhelm Thorsson i andra kam
maren. Han yrkade avslag med påpekande att man måste dra en gräns mellan 
kommunernas åtaganden och statens.Mot detta framhölls av Erik Hellberg, 
liberal, att det här gällde ett folk, numera bofasta avkomlingar till nomader, som 
var mycket efterblivet genom isolering, där skolväsendet var i lägervall sedan tio 
år och språkförhållandena egendomliga. Normalt samtalsspråk var samiska, 
men också svenska och finska begagnades, utan att man kunde något språk 
riktigt. Också en annan liberal, L J Carlsson i Frosterud, stödde förslaget, som 
blev bifallet. Det är tydligt att socialdemokraterna här följde en mera restriktiv 
linje än de liberala, men avgörande kan också ha varit lokalkännedom hos de 
senare.2 

Vissa prästtjänster inrättades också med anslag av riksdagen. Första gången 
inträffade detta år 1890, då Kungl Maj:t föreslog två kontraktsadjunkter i d e 
finsktalande församlingarna. I första kammaren bifölls detta med stor majoritet 
utan debatt, i andra avslogs däremot propositionen, sedan i vissa yttranden 
hänvisats till andra möjligheter att lösa finansieringsfrågan. Genom gemensam 
votering blev sedan förslaget antaget.3 

År 1898 föreslogs riksdagen att bevilja medel till tre kontraktsadjunktstjänster 
i lappmarksförsamlingarna. I propositionen framhölls den ofantliga ytvidden 
och ' 'ytterligare svårigheter, som äro en följd af egendomliga nationaliteter och 
språkförhållanden'\ Ingen diskussion fördes, och även i for tsättningen bevil
jade riksdagen regelmässigt anslag för dessa tjänster.4 

Från och med 1905 gavs också ersättning till en präst, som skulle arbeta vid 
järnvägsstationerna mellan Gällivare och Riksgränsen men dessutom bland 
nomadbefolkningen i angränsande trakter.5 

2. 1912 prop nr 185, StU saml 6 nr 73. Reservanter: F V Thorsson och Värner Rydén, s. AK IV 
41:57ff. 

3. 1890 prop 1:8, FK II 27:10, AK III 26:17ff och 31 : lOf. 
4. 1898 prop 1:8, punkt 85. Riksd skrivelse nr 79, punkt 86. 
5. 1904 prop 1:8, punkt 94. Riksd skrivelse nr 136, punkt 97. 
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Likaså trädde riksdagen in med anslag för att uppehålla den verksamhet som 
kyrkoherden i Karesuando ägnade sig åt bland nomaderna i deras sommarvisten 
ända inne i Norge.6 

Det samiska skolväsendet kunde normalt bekostas genom ecklesiastikverkets 
anslag. 1900 beviljades dock på extra stat ett ganska stort belopp för nybyggnad 
av det samiska seminariet.7 

Begäran om höjning av förslagsanslaget till lappmarks ecklesiastikverk fram
ställdes vid upprepade tillfällen alltifrån 1886 och vållade inte vid något tillfälle 
debatt i riksdagen.8 

Ett ärende av mera speciell art var ställningstagandet år 1898 i frå ga om en 
förslagen docentur i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. Statsutskottet 
ansåg det onödigt att inrätta en särskild ordinarie lärostol utan föreslog ett extra 
anslag. Båda kamrarna biföll detta, men i andra restes invändningar mot docen
turen med skiftande motiveringar.9 En talare ansåg, att de samiska och finska 
befolkningarna utnyttjades för att ge övre Norrland förmåner, t ex för att kräva 
ännu en biskop. Det klagades över att dessa folk inte lärdes svenska, samtidigt 
som man ansåg att präster och lärare skulle få studera samiska, vilket var 
motsägande.1 Också i ett annat yttrande påpekades risken att anspråken växte, 
t ex genom att en professur kunde krävas. Kulturens framsteg i l andet skulle 
dock fortgå, även om man avstod från att inrätta docenturen.2 Men också att det 
samiska språket kunde användas utan den föreslagna åtgärden påpekades. Sa-
merna kunde läsa sin bibel på sitt eget språk, oavsett lärostol i U ppsala, och 
lärare utbildades ju i seminarier, inte vid universitet.3 

Flertalet talare stödde dock utskottets mening i frågan. Som argument fram
fördes i fö rsta hand, att resultat av undervisning i sv enska bland samisk- och 
finsktalande krävde lärare som själva talade svenska men lärt sig respektive 
språk, samt att riktiga översättningar av t ex lagtexter måste kunna utföras. Att 
svensk kultur skulle utbredas tycks alla ha varit ense om, och vägar för detta 
arbete ansågs kunna öppnas genom att lärare och präster gavs möjlighet till 
vetenskapligt studium av samiska och finska.4 Som ett speciellt skäl till att de 
svenska lärarna skulle utbildas i finska framfördes den nationella risken med att 
man annars kom att anställa infödda finnar.5 

I denna typiska utbildningsfråga tycks riksdagsmännens yrkestillhörighet och 

6. 1921 prop 1:8, punkt 29. Riksd skrivelse nr 8 A, punkt 27. 
7. 1900 prop 1:8, punkt 83. Riksd skrivelse nr 72, punkt 85. 
8. Före 1886 utgjorde anslaget 22700 kr, vilket den sista tiden överskridits i hög grad. 1886 höjdes det 

till 55000 kr, 1906 till 100000 kr och 1913 till 120000 kr. Härav var 40000 kr avsedda för kyrkliga 
ändamål. Denna del sänktes 1915 till 4000 kr, sedan prästlönerna överförts till kyrkofonden. 
1918 höjdes anslaget för skoländamål från 80000 till 100000 kr, 1919 till 205000 kr efter löneregle
ring genom dyrtiden. Sedan kostnaden för seminariet överförts på särskild stat år 1920 sänkning 
till 185000 kr, 1924 till 160000 kr. 

9. 1898 prop 1:8, punkt 6, StU saml 1 nr 9 s 45, FK II 23:49, AK IV 27:27ff. 
1. Ivar Månsson, mod kons. 
2. J A Sjö, lantm part, Carl Persson i Stallerhult, mod prot. 
3. Ivar Månsson, mod kons. 
4. Häradsh Georg Kronlund, mod lib, lektor S G von Friesen, lib, landsh Karl Sigfrid Husberg, mod 

lantm. 
5. Prof S F Boethius, mod kons. 
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egna utbildning ha varit avgörande. Mot docenturen talade lantbrukare, för den 
en professor, en lektor, en häradshövding och en landshövding. 

Tidigare har behandlats den motion till andra kammaren år 1908 som rörde bl a 
den nomadiserande samebefolkningens vidmakthållande. I motionen framhölls 
vilken skadlig inverkan barnhemmen haft, eftersom barnen inte velat återgå till 
nomadliv efter avslutad skolgång. Vandrande lärare bedömdes vara det riktiga. 
Däremot ansågs barnhemmen och lappskolorna utgöra "välsignelsebringande 
kulturhärdar i ödemarken" för den icke nomadiserande samebefolkningen. 

De uttalanden i fr åga om skolan som gjordes i k amrarnas debatter berörde 
barnhemmens respektive kateketskolornas lämplighet för nomadbarnen, men 
också synen på samernas kultursituation och framtid belystes i detta sam
manhang.6 

Motionens åsikt, att barnhemmen var skadliga för nomadlivets fortlevande, 
underströks av Johan Widén, liberal landshövding i Jämtlands län, där ren
skötseln enligt honom blivit lidande av brist på dugligt folk. Samebarnen skulle 
naturligtvis få undervisning, men den måste ordnas så att de inte blev ur stånd att 
sköta fädernas yrke. En annan riksdagsman med egen kännedom om förhål
landena, Georg Kronlund, moderatliberal, förordade vandrande lärare, som 
skulle bibringa "det kunskapsmått, som lämpligen kan och bör ifrågakomma på 
nomadens kulturstadiumOm folket senare skulle visa sig ur stånd att existera 
som nomader, var tiden inne att låta dem tillägna sig den ytterligare kultur och 
civilisation som fordrades för bofast liv. Också Kronlund underströk att same
barnen inte skulle förmenas undervisningen, men att metoden måste lämpas 
efter deras förhållanden och fattningsgåvor. 

Landshövding Lars Berg i Norrbottens län, konservativ uttryckte sin över
tygelse, att kateketskolor var en omöjlig undervisningsform, medan han i övrigt 
delade t ex Widéns syn på samernas framtid och ansåg dem olämpliga som 
jordbrukare. 

Carl Persson i Stallerhult, moderat lantman, kritiserade att man för nomad
livets vidmakthållande förordade sådana medel som att ge samebarnen en dålig 
skolgång. Persson ville inte förneka, att barnhemmen kunde ha den inverkan på 
ungdomen som motionen nämnde, men han ansåg det i s å fall lämpligare att 
hjälpa samebefolkningen ur en situation som krävde okunnighet om kulturlivet.7 

1913 tog riksdagen ställning till en föreslagen höjning av förslagsanslaget till 
lappmarks ecklesiastikverk, bl a föranledd av en förestående omorganisation av 
det samiska skolväsendet. Denna kommer att behandlas ingående i annat sam
manhang.8 I princip var det den i 1908 år s motion antydda sammankopplingen 
mellan formen för skolgången och idén om det nödvändiga i att behålla nomad
kulturen som nu slog igenom, så att man tänkte sig samtliga nomadbarn hänvi
sade till kateketskolor och därefter en modifierad form av skolhem utan den 

6. Se ovan s 67f. 
7. Inst av biskop Henning von Schéele, mod kons, N Nilsson i Skärhus, mod lantman och H 

Eriksson i Äl gared, mod lib. 
8. Ses 128 f. 
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påverkan till bofast liv, som barnhemmen ansågs ha haft. 
Statsutskottet godtog propositionens förslag med reservation av Carl Persson 

i Stallerhult. Båda kamrarna biföll, men i andra föregicks detta av en debatt, som 
visade att två motsatta synsätt förelåg.9 Yttrandena rörde sig i stor utsträckning 
om huruvida nomadbarnen skulle få tillträde till "kulturlivets välsignelser" 
genom skolor i stil med de svenska, eller om de skulle skyddas från sådan 
påverkan genom särskilda nomadskolor med kortare undervisningstid. Eckle
siastikminister Fridtjuv Berg, liberal, talade för det nya skolförslaget med moti
vering bl a att samer som blivit bofasta fått sämre levnadsförhållanden än noma
derna, beroende på "att lapprasen genom sin art och sin nedärvda anpassning 
efter naturförhållandena icke lämpar sig för vår svenska befolknings levnads
sätt" . Berg ansåg, att kroppskrafterna hos samerna inte räckte till för jordbruk. 
"De äro skapade att vara vandrande renskötare, icke att vara bofasta jord
brukare" . Risk fanns att stammen ändå var dömd att gå under i beröring med den 
bofasta befolkningens civilisation, men man borde dock försöka motverka un
dergången genom undervisningens utformning.1 

Landshövding Widén, också liberal, instämde i åsikten, att samerna var an
passade för nomadliv och utan detta levde i misär. Erfarenheten hade visat, att 
renskötseln var den enda verksamhet, varigenom samerna kunde hålla sig uppe, 
och den var dessutom den enda möjliga näringen i fjälltrakterna. Undervis
ningen måste därför avpassas för att bidra till dess bestånd. 

Doktor Paul Hellström, liberal, framförde en motsatt åsikt och angrep den syn 
på samerna och deras förhållanden, som han kallade "den officiella uppfatt
ningen i lappfrågan". Han ansåg denna grundad i etnografiska synpunkter, 
anlagda av konstnärer, språkforskare, botaniker och zoologer, som tillbringat 
somrar i Qällen och blivit intresserade av samisk kultur. De ville förhindra att 
denna kultur skulle försvinna, vilket de kallade att samerna skulle dö ut. Man 
ville nu genom lagstiftningsåtgärder tvinga dem att vara kvar i sitt eget kultur
stadium. Hellström vände sig mot åsikterna, att samerna skulle vara biologiskt 
utvecklade för renskötsel men sakna krafter för jordbruk. Detta resonemang 
ansåg han helt sakna vetenskaplig grund. 

Också reservanten Carl Persson kritiserade avsikten med de tänka åtgärder
na. Liksom år 1908 menade han, att samerna borde hjälpas ifrån sin hårda 
tillvaro, och den undervisning som nu föreslogs erbjudas dem ansåg han vara 
under all kritik, såväl i fråga om lärarkrafter som undervisningstid och skolmiljö. 

En synpunkt som spelade en stor roll i ställningstagandena var, att det före
slagna systemet syftade till att ge samtliga samebarn skolgång, något som man 
inte uppnått med de tidigare, ganska splittrade formerna. 

De olika kyrko- och skolärendenas behandling i rik sdagen tyder på, att man 
var beredd att anslå medel för samernas andliga fostran, men invändningar 
kunde resas om utgifterna tycktes onödiga, t ex när det gällde docenturen i 
finsk-ugriska språk. Målsättningen förefaller ha varit att ge religiös omvårdnad 
och kunskaper i svenskt språk. 

9. 1913 prop nr 185, StU saml 6 nr 45, FK II 21:27, AK IV 31:49ff. 
1. AK 1913 IV 31: 54. 
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Inom detta område tycks det ha funnits mindre motsättningar än i t ex 
näringsfrågorna. Men sammankopplingen mellan skolans syfte och utformning 
med idéer om näringslivets framtid slog igenom också i ri ksdagen. Vid den tid 
sådana debatter fördes, 1908 och 1913, verkar några partipolitiska linjer inte 
skönjbara. Däremot ses en tydlig aktivering av de norrländska riksdagsmännen. 

Riksdagens uppfattning, sammanfattande analys 

I den syn på samerna som kommer fram i r iksdagsmännens yttranden före
kommer många av de schabloner, som kunde konstateras vara ingredienser i den 
gängse litterära bilden av dem. Dit hör t ex lättja, oansvarighet och ostadighet 
liksom brist på civilisation, men vanligast bland de negativa åsikterna tycks ha 
varit att anse samerna mer eller mindre hemfallna åt spritmissbruk. Deras 
förmåga att uthärda strapatser och umbäranden var man medveten om, men 
samtidigt ansåg många att deras fysiska förmåga var otillräcklig för jordbruk. 
Först omkring sekelskiftet emotsades detta vid något tillfälle, och därefter 
utvecklades parallellt med tidigare synsätt idén att samerna borde beredas 
tillfälle att övergå till bofast liv. 

Den åsikt om folkets framtid som tycks ha varit förhärskande vid periodens 
början var, att ett utdöende var oundvikligt, detta som en följd av historiens eller 
naturens lagar om möten mellan naturfolk och civilisation. Här torde man få 
räkna med påverkan från litteraturen. Från omkring 1880 förekommer varia
tioner i förutsägelserna, t ex åsikten att samerna skulle kunna fortleva just som 
nomader, men också att chansen till överlevande låg i övergång till bofast 
levnadssätt. Efter 1900 kan man klart iaktta de tidigare påvisade parallella 
idéerna i fråga om samernas framtidsutsikter. 

Riksdagsmännen visade en övervägande humanitär inställning till samerna. 
Man såg dem som en svag grupp, som staten måste skydda. Ofta var detta 
sammankopplat med känslan av att samerna behandlats orätt, när svensk be
folkning tillåtits tränga in i d eras gamla områden. Båda dessa motiv för ställ
ningstaganden, det humanitära och det folkrättsliga, tycks ofta ha framförts 
tillsammans med, eventuellt som camouflage för, ekonomiska synpunkter. I 
äldre tid gällde det mest möjligheterna att använda samerna för transporter i 
bergshanteringen samt deras roll för den inflyttande svenska befolkningens 
försörjning. Senare kom åsikten att renskötsel faktiskt var det enda sättet att 
utnyttja fjällvärlden att överväga. Vid något tillfälle talades om samernas när
varo som ett skydd för skogen. Eftersom många ansåg samerna anpassade för 
rennäring och nomadiserande levnadssätt men däremot olämpliga som jord
brukare, var det detta ekonomiska motiv som spelade huvudrollen för den ena 
gruppen av ställningstagare under 1900-talets början. Hos dessa kan man också 
urskilja vad motståndarna kallade ett etnografiskt motiv, en önskan att behålla 
den säregna nomadkulturen, bl a som ett studieobjekt. Också ett utrikespolitiskt 
motiv kan man tala om, när det t ex anfördes, att fjälltrakternas avfolkande 
skulle innebära en säkerhetsrisk. Hos den andra gruppen, som ville ge samerna 

85 



möjligheter till bofast levnadssätt och högre skolbildning, dominerade klart det 
humanitära motivet. 

De ideologier om minoritetsfolks situation enligt Dahlströms schema, som 
fanns företrädda i riksdagen, var pluralitets- och konformitetsideologierna. Till 
att börja med tycks den förra ha dominerat stort, även om förespråkare forden 
senare fanns. Omkring sekelskiftet utvecklades en motsättning mellan dessa 
grundidéer, som varpåfallande i debatterna omkring 1910. Pluralitetsideologins 
anhängare ville bevara den samiska nomadkulturen genom att så långt möjligt 
isolera den från den svenska. De drev en segregationspolitik, som i vissa frågor 
kan kallas diskrimineringspolitik, t ex då man beslöt godkänna en skolorganisa
tion med klart sämre undervisning än den svenska motsvarigheten eller ville 
förbjuda andra bostadsformer än kåtor. Konformitetsideologins anhängare 
däremot använde assimilerings- och ackultureringspolitik som sina medel. Att 
de senare vann i styrka under periodens gång är fullt tydligt, även om de aldrig 
kom att dominera. 

Till att börja med fanns ingen klar anknytning till visst parti hos dem som 
anslöt sig till respektive ideologier. Detta var fallet fortfarande 1908. Därefter 
inträdde ett samband mellan åsikt i fråga om assimilering av samerna och 
partitillhörighet. 1917 utgjordes de som tog ställning för samernas rätt till bl a 
fasta bostäder nästan uteslutande av liberala och socialdemokrater, medan de 
konservativa ville bevara nomadkulturen intakt. 

De olika åsikterna tycks inte ha varit mer eller mindre starkt knutna till 
lappmarkslänens eller till övriga Norrlands representanter. Däremot kan iakttas 
ett större intresse för att över huvud taget engagera sig i ärendena hos nämnda 
riksdagsmän. Detta är mest märkbart under den tid partitillhörigheten inte 
spelade någon roll. I och med att samefrågorna tenderade att bli partifrågor, kom 
intresse att visas från alla landsdelar i ungefär lika hög grad. 

Kungl Maj: t 

Ett stort antal ärenden i samiska kulturfrågor avgjordes av Kungl Maj:t. 
Förvaltningen av lappmarks ecklesiastikverks fond låg under ecklesiastikde
partementet, som därför avgjorde flertalet frågor, där medel fordrades. Ur 
ecklesiastikdepartementets konseljakter och registratur kan man utläsa, att 
besluten i allmänhet gick i den riktning domkapitlet förslagit. I undantagsfallen 
har vanligen statskontoret avstyrkt förslagen. De kungliga brev som utfärdats 
speglar alltså i stort sett åsikter hos andra instanser. Som exempel kan nämnas 
breven om anslag till undervisning, där man under periodens första årtionden 
beviljade medel till olika skolformer och till inackordering av barn helt i överens
stämmelse med Härnösands domkapitels åsikter om hur skolarbetet skulle 
bedrivas. Ett exempel på hur Kungl Majit gick emot domkapitlets förslag utgör 
behandlingen av ansökan om delning av Vilhelmina församling 1921. Detta hade 
diskuterats och förberetts länge. Bl a hade befolkningen i fjällbygden verkställt 
omröstning om plats för ny kyrka. Biskop Bergqvist personligen och Luleå 
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domkapitel hade engagerat sig för delningen, men då kammarkollegium av
styrkt, avslog Kungl Maj:t domkapitlets begäran.2 

Regeringens egen inställning till samerna kan man däremot spåra i de propo
sitioner som ställdes till riksdagen, även om man också här har byggt på uppgif
ter från andra instanser. Utöver ecklesiastikdepartementet var det vanligen 
civildepartementet eller justitiedepartementet som behandlade samefrågor, i 
detta fall de som angick näringslivet. 

Några av de propositioner som avgavs under perioden 1870-1925 i sameären
den skall presenteras i det följande. Liksom i fråga om riksdagen gäller, att ingen 
begränsning har gjorts till kyrko- och skolfrågor, utan i stället har utvalts de som 
bäst visar synen på samerna under olika tider och hos olika regeringar. 

Tidigare har nämnts att Kungl Maj:t år 1873 föreslog åtgärder för att in
skränka nybyggarnas dispositionsrätt till skog i Lappmarken. Regeringschef var 
vid detta tillfälle Axel Gustaf Adlercreutz och civilminister Per Axel Berg
ström.3 

I detta fall anfördes dubbla motiv, nämligen omtanke dels om samernas 
betesrätt, dels om skogens bestånd. En kommitté hade utrett det senare och 
framhållit, att man inte kunde räkna med att alla enskilda sparade skogen, som 
dock var nödvändig för att skydda mot fjällvindarna. Utöver detta anfördes av 
departementschefen: 

' 'En af de omständigheter, som för afvittringen i lappmarkerna påkalla sär
skilda bestämmelser, väsendtligen afvikande från dem, som gälla för det nedre 
landet, är, att i lappmarkerna, jemte den i sednare tider inflyttade bofasta 
befolkningen, finnes en stam af nomader, det lappska folket, som af ålder 
innehaft landet, och som betraktar hvarje odlingens framsteg såsom ett ingrepp 
i Lapparnes ursprungliga rättigheter".4 

Att regeringen vidtagit åtgärder för att förmå svenska och finska jordbrukare 
att flytta in i samernas område konstaterades, liksom att dessas rätt inskränkts. 

Tidigare har också behandlats hur renbeteslagen i dess första version antogs 
år 1886. Justitieministern Nils Vult von Steyern i O R Themptanders regering 
yttrade mot de fyra ledamöter av HD som avstyrkt kommittéförslaget med 
hänvisning till statens intresse att låta civilisationen gynnas, att samernas flytt
ningar mot kusten med bete i skogsmarker hade utövats sedan uråldriga tider. 
Förslaget betydde inte att skyddet av privat äganderätt skulle tillspilloges. 

' 'Det innebär icke något annat än ett tillbörligt skydd för en rättighet, hvilken 
kräver lika värn som eganderätten och vars åsidosättande 'statens förnuftiga 
intresse' ingalunda tillåter. Mot den af en ledamot i Högsta Domstolen5 uttala
de mening att de nomadiserande Lapparne måste vara underkastade den all
männa lagen att utdö och gå under, derest de icke efter hand vilja egna sig åt 
jordbruk eller sysselsättningar, som endast äro förenliga med stadigt hemvist, 

2. Eckl dep konseljakt 9 dec 1921. 
3. 1873 prop nr 4. Se ovan s 72. 
4. 1873 prop nr 4, s 12. 
5. Knut Olivecrona. Jfr Eriksson s 10 ff. 
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torde nemligen böra erinras att erfarenheten tillräckligt vitsordat rigtigheten af 
det i motiven till förevarande lagförslag åberopade förhållande, att i norra 
delarne af vårt land finnes vidsträckta fjelltrakter, så beskaffade, att endast 
genom Lapparne och deras renar utkomst åt menniskor der kan skapas".6 

Nästa år gjorde samma regering ett ställningstagande som också var till 
samernas fördel. Man föreslog då riksdagen att inköpa skogsmarker för att 
utvidga renbetesfjällen i Jämtlands län. Departementschefen framhöll att man 
inte tagit tillräcklig hänsyn till samernas behov vid avvittringen utan upplåtit till 
enskilda stora områden, där renarna tidigare betat vår och höst.7 

Under Erik Gustaf Boströms regeringstid fattade riksdagen det förut behand
lade beslutet att anslå medel till en extra ordinarie docentur i finsk-ugriska s pråk. 
Ecklesiastikministern Gustaf Gilljam byggde i p ropositionen på uttalanden av 
professor J A Lundell i Uppsala. De samiska och finska befolkningarna inom 
landet ansågs vara ganska betydande, och ur nationell och politisk synpunkt var 
det av största vikt att allsidigt känna dessa folkgruppers språk, tänkesätt och 
livsvillkor för att kunna vidta riktiga åtgärder och styra utvecklingen i önskvärd 
riktning.8 

År 1906 hade dåliga väderleksförhållanden drabbat framför allt Jukkasjärvis 
samer mycket hårt. I proposition föreslogs riksdagen bevilja anslag för hjälp åt 
dem. Axel Schotte, civilminister i Staaffs liberala regering, yttrade i statsråds
protokollet: 

' 'För lapparnas fortvaro såsom särskild folkstam är renskötseln ett absolut 
nödvändigt villkor, enär lapparna utan denna sysselsättning icke kunna existe
ra. Ehuru sega och uthålliga i ansträngningar, sakna lapparna de för en jord
brukande befolkning erforderliga kroppskrafterna att bryta mark i ödebygd. 
Deras fria och rörliga lif vid vaktandet af renar gör att de, såsom andra 
nomader, sakna fallenhet och håg för odlarens ihärdiga och tålamodspröfvande 
värf hvarförde lappar, som öfvergått till nybyggare, illa skött sig såsom sådana 
till ringa gagn för dem själfva och odlingen. . . . Skulle renskötseln upphöra, 
skulle de stora fjällvidder och skogsmarker, å hvilka renarna tillgodogöra sig 
mossa, icke kunna lämna någon som helst af sevärd afkastning. Frånsedt de 
ömmande skäl, som tala för att lämna lapparna all den hjälp, hvaraf de kunna 
vara i behofi förefinnas rent national-ekonomiska skäl, hvilka bjuda att tillse, att 
renskötseln icke går under i nordligaste trakterna af landet".9 

En lag till förmån för samerna och deras behov av renbeten föreslogs i 
proposition år 1909 under Arvid Lindmans högerregering och antogs av riksda
gen. Skyldighet att verkställa ägobyten vid avvittringen fastslogs, för att no
madernas intressen skulle tillgodoses. Enligt propositionen skulle enskilda äga

6. Prot över just dep ärenden i statsrådet 11 dec 1885. 1886 prop nr 2. 
7. Prot över just dep ärenden i statsrådet 1887. Prop nr 36. 
8. Prop 1898 1:8, punkt 6. 
9. Prop 1906 nr 146. Citat s 7. 
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re eller åbor avstå vad som erfordrades mot erhållande av kronomark av mot
svarande värde.1 

1912 gällde en proposition förslag om inköp av mark för att utöka renbetes
området i två Västerbottenssocknar. Civilminister Schottes uttalande är i sak 
detsamma som 1906: 

"Då jag går att yttra mig om de föreslagna åtgärderna till lapparnas förmån, 
ber jag att till en början få framhålla, att starka humanitära skäl tala för att 
lapparna beredas tillfälle att fortsätta sitt nomadlif för hvilket de tvifvelsutan 
äro bättre ägnade än för någon annan näring. Lapparna hafva också historisk 
rätt att i Västerbottens läns lappmark beta sina renar. . . . Den svenska 
lagstiftningen har i stort sett hittills visat sig behjärta vikten af att uppehålla 
lapparnas nomadkultur".2 

Under periodens sista år hade riksdagen vid ett par tillfällen att ta ställning till 
förslag från Kungl Maj:t om medel för tillvaratagande av samiska kulturföremål 
samt uppteckningar av språken, vilket utfördes genom Härnösands museum. 
Departementschefen Värner Rydén, ecklesiastikminister i Edéns liberal
socialdemokratiska regering, framhöll 1919, att den egenartade kulturens snab
ba utplånande nödvändiggjorde skyndsamhet. 1924 yttrades att 

"med varje år som går svårigheterna växa att rädda spillrorna av den egen
artade kultury varom här är fråga. Då lapparna allt mera synas övergiva sina 
gamla bruk och sedvanor, är skyndsamhet av vikt för att hinna insamla föremål 
av betydelse för kunskapen om desamma. Beträffande lapska språkets utfors
kande gälla enahanda synpunkter".3 

En resignation beträffande möjligheten att kvarhålla samekulturen tycks 
framkomma i ovanstående. Men i proposition 1925 angående skolväsendet och 
dess ordnande enligt lappkommitténs förslag yttrade sig ecklesiastikminister 
Olof Olsson i d en socialdemokratiska regeringen om skolöverstyrelsens upp
fattning, att kunnighet i samiskt språk skulle bortfalla som villkor för stipendium 
vid seminarium: 

"En sådan åtgärd synes mig nämligen innebära ett avsteg från den princip, 
som torde hava varit och jämväl i fortsättningen böra bliva den ledande vid 
undervisningsarbetet bland lapparna, den nämligen att i möjligaste mån söka 
bevara den nomadiserande befolkningens egenart i kulturellt hänseende. Ett 
rekryterande av nomadlärarkåren med personer, som sakna förmåga att hjälp-
ligt meddela sig med lapparna på deras eget språk, skulle enligt mitt förmenade 
komma att avsevärt motverka statsmakternas strävanden i nyss angivna rikt
ning" .4 

1. Prop 1909 nr 109. Jfr ovan s 75. 
2. Prop 1912 nr 238. Citat s 9. 
3. Prop 1924 1:8, punkt 26. Citat s 55. 

Prop 1925 1:8, punkt 245. 
4. Prop 1925 1:8, punkt 168. Citat s 382f. 
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Sammanfattning 

De till antalet flesta av Kungl. Maj:ts propositioner gällde anslag av medel, 
dels till speciella kyrkliga ändamål som kapellbyggen eller prästtjänster, dels 
förändringar i anslaget till lappmarks ecklesiastik verk. I dessa fall följde riks
dagen varje gång förslagen. Över huvud taget finns få exempel på att riksdagen 
avvek från propositioner i samefrågor, men däremot gjorde lagutskottet vissa 
förändringar i lagförslag, som kamrarna sedan följde. År 1917 kom som nämnts 
hela ställningstagandet att uppskjutas för flera år, närmast som en följd av på
pekanden i en motion om bristande möjligheter för samerna själva att påverka 
situationen. Det var denna gång Carl Schwartz' moderata högerregering som 
framlade propositionen, och som nämnts avvisades den av andra kammarens 
vänstermajoritet.5 

I stort sett kan alltså konstateras, att regeringen vann gehör för sina förslag till 
riksdagen beträffande samerna, och det var snarare regeringens än partiernas 
politik som fördes i dessa ärenden. 

Synen på samerna, som den framkommer i p ropositionerna, är också i stor 
utsträckning identisk med den som dominerade i riksdagen under olika tider, 
liksom de motiv man åberopade för ställningstagandena, i första humanitära och 
nationalekonomiska, var desamma. 

Vid periodens slut tycks man ha resignerat i fråga om möjligheterna att bevara 
samekulturen levande. I stället ville man tillvarata vad som fanns för studier och 
forskning. Men 1925 framställdes som önskvärt, att språket skulle behållas som 
ett medel att bevara nomadkulturen. Denna åsikt kan inte visas ha framförts i 
andra sammanhang vid denna tid och var eventuellt ecklesiastikminister Ols
sons egen. 

Statskontoret 

En instans på riksnivå, som vid flera tillfällen framförde sina synpunkter på 
sameärenden, var Statskontoret. Normalt begränsades uttalandena till att gälla 
ekonomiska aspekter. Synen på samerna kommer fram i behandlingen av 1909 
års förslag till skolorganisation. Man sade sig ha funnit, att detta skulle innebära 
en sänkning av tidigare beslutad undervisningsnivå. Men man hade tagit intryck 
av de upplysningar om samernas situation som getts och uttalade nu som sin 
egen åsikt, att rennäringen var ett livsvillkor för samefolket och en stor natio
nalekonomisk angelägenhet för landet. Med anledning av detta föreslog Stats
kontoret en ytterligare begränsning av skolundervisningen med kateketskolor 
som enda form. Man påpekade också, att medel ur Lappmarks Ecklesiastik
verks anslag skulle användas bara för nomader. Bofasta samebarn, t ex de som 
gick i den Skytteanska skolan i Tärna, borde däremot behandlas som vanliga 
svenska undersåtar.6 

5. Se ovan s 75 ff. 
6. Eckl dep handlingar. Kommittéarkiv 21 febr 1913, nr70. 
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Tydligt är, att Statskontoret helt antagit den åsikt om samernas framtid, som 
de sakkunnigas förslag gav uttryck för, nämligen att nomadkulturen till vaije pris 
måste uppehållas. 

Kommittéer i skolfrågor 

Under perioden 1870-1925 gjordes inte mindre än tjugo utredningar i same
ärenden. Flertalet gällde näringslivet, men här behandlas bara de tre kommittéer 
som sysslade med skolfrågor. Eftersom deras förslag i stor utsträckning blev 
följda, kan det vara av intresse att försöka urskilja den syn på samerna, som de 
ingående personerna hade. 

Biskop Olof Bergqvist, redan nämnd i litteraturöversikten och referaten från 
riksdagens debatter, var från början ensam utredare år 1908, men fick som 
medhjälpare kalla folkskolinspektörerna Vitalis Karneil och Lorenz Österberg. 
Kommitténs förslag förråder den syn på samerna som Bergqvist och Karnell i 
flera andra sammanhang gjorde sig till talesmän för.7 

I motiveringen till skolförslaget framhölls det väsentliga i att samerna kvar-
hölls i nomadiserande levnadssätt. De som övergått till bofast, sades vanligen ha 
råkat i stor fattigdom, eftersom de saknade de fysiska egenskaper, som krävdes 
för ett regelbundet och tungt kroppsarbete. "Men lapparna måste följa renarna. 
Detta fria liv är hans rätta element, hans lust och fröjd, när han inte blivit 
förvekligad och obekväm" * Sk olan skulle slå vakt om nomadlivet genom att 
den anordnades så att barnen inte avvänjdes från detta. De olämpliga skolfor
merna ansågs däremot bidra till att försvaga och utrota folkstammen. 

Dessa uttalanden i skolfrågan stämmer mycket väl överens med biskop 
Bergqvists åsikter, som de framfördes i andra sammanhang, t ex i den tidigare 
nämnda artikeln "Nomadlapparna och de nordiska folken" i t idskriften "Det 
nya Sverige" 1911. Han framhöll där att man i Sverige, i motsats till Norge, strä
vade efter att vidmakthålla gammal näring och levnadssätt. Om samernas fram
tid uttalade Bergqvist: 

"Äro icke våra nomader under alla förhållanden ett folk, som befinner sig i 
dödsryckningarna? Och är det inte bäst att låta det dö sotdöden ju förr dess 
hellre utan allt detta buller, som ändock icke torde kunna hindra katastrofen? 
Härpå må svaras, att äfven om detta antagande vore riktigt, man ändå icke 
hade någon rätt att skifta boet och taga ut arfvet, innan dödsfallet ännu 
inträffat. Så länge folket faktiskt lefver, skall det åtnjuta sitt, och detta oför-
kränkt. Men nu är det ingalunda så säkert, att lapparna verkligen äro beredda 
att gå och lägga sig att dö. Åtminstone torde man om våra svenska lappar ha all 
anledning antaga, att de skola fortlefva länge ännu, såvida de ej formligen 
utrotas".9 

Sin åsikt om skolväsendet för samerna uttryckte Bergqvist i sitt "Herdabrev" 
strax efter tillträdet av biskopsbefattningen. 

7. Ibid, Bergqvist Förslag 1909. 
8. Bergqvist Förslag 1909, s 18. 
9. Bergqvist 1911, s 326. 
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' yHvad nomadlapparna 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 grundsan
ningar. 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. Detta vare dock icke sagdt i den meningen, att 
de fasta folkskoleanstalter, som äro inrättade för lapska barns undervisning, 
skulle vara öfverflödiga eller böra indragas. Men enligt mitt förmenande böra 
lärjungarne vid dessa skolor förnämligast tagas bland de bofasta skogs- och 
fiskarelapparnas barn. För de nomadiserande lapparnas barn åter bör kat eket-
undervisningen i kåtorna vara det normala. Den stora svårigheten är blott att få 
kompetente kat eke t er. Men detta är en svårighet, som måste öfvervinnas" .l 

Också folkskolinspektör Karnell delade åsikten, att nomadernas framtid skul
le bevaras, och därför måste skolväsendet regleras. En förfrågan av Fredrika 
Bremer-förbundet om hur man borde se på samernas bildningssträvanden be
svarade han på följande sätt: 

' 'Däremot om lappen blir på sina fjäll och lever det liv han av ålder levat.... 
då är han en man för sig, en vacker syn för både Gud och människor. Gynna 
gärna lapparna på allt sätt i deras näring, gör dem till sedliga, nyktra och 
nödtorftigt bildade människor, men låt dem icke läppja på civilisationen i övrigt, 
det blir i alla fall bara ett läppjande, men det har aldrig varit och skall aldrig bli 
till välsignelse. Lapp skall vara lapp".2 

Den tredje sakkunnige, folkskolinspektör Österberg, hade enligt vad han själv 
meddelade i berättelser om sin verksamhet, utgivna år 1922, en avvikande syn på 
förhållandet mellan skola och nomadliv. Han sade sig vara skeptisk i fråga om 
nyttan av det dåvarande skolsystemet. 1908, då han kallats som sakkunnig, hade 
han varit med om att undersöka hur framtiden blivit för 25 års missionsskole
elever. Det visade sig, att det inte varit skolan utan renantalet som varit av
görande för deras yrkesval.3 

Österbergs år 1922 framförda synpunkter skymtar inte på något sätt i 1909 års 
förslag. Detta torde vara utformat av biskop Bergqvist ensam, även om Karnells 
åsikter var desamma. I förslaget uppgavs alla de sakkunniga vara eniga. 

1915 gjordes en ny utredning, där också biskop Bergqvist deltog jämte justitie-
rådet Theodor Marks von Würtemberg och förre ecklesiastikministern Fridtjuv 
Berg.4 Ur dessa sakkunnigas förslag kan utläsas, att de var ense med de instan
ser som 1913 beslutat att arbeta för samernas fasthållande i nomadliv. 

"Erfarenheten talar för, att det är i nomadlivet, som lapparna utveckla sina 
bästa egenskaper. Enighet torde ock råda därom, att de väldiga fjällvidderna 
endast såsom renbetestrakter kunna lämna någon väsentlig avkastning, men att 
de på detta sätt använda äro av ej oväsentlig nationalekonomisk betydelse 

1. Bergqvist Herdabref 1904, s 18. 
2. yårt land 1906. 
3. Österberg s 49. 
4. Eckl dep handlingar, 23 sept 1916, nr 22. 
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Nomadlivet bedömdes som nödvändigt. Där det övergivits var nämligen ren
stammen mer eller mindre förvildad. 

Att samerna gjort motstånd mot 1913 års skolorganisation berördes: 
"Av lapparna i allmänhet torde man nämligen, åtminstone för närvarande 

icke böra vänta annat, än att de i främsta rummet skola se på de fördelar, som 
för tillfället kunna stå dem till buds. Att de skulle kunna se ut mot ett mera 
avlägset mål och sålunda hava blicken öppen för den fara för renskötseln och 
därmed hela den nomadiserande lappstammens framtid, som ligger i det unga 
lappsläktets tillvänjande vid de bofastas levnadssätt och bekvämligheter torde 
man icke med rätta kunna av dem fordra \ 

Kommittén betonade också det viktiga i att kåtabostäder och kåtahushåll 
ordnades för barnen vid de fasta nomadskolorna. 

"Rent av oundgänglig är en sådan form för inackordering i de trakter, där 
faran för renskötselns förfall är mest hotande, således där föräldrarna delvis 
redan blivit bofasta och börjat vänja sig vid de bofastas bekvämligare bostads
förhållanden 

Bergqvists tidigare uttalade åsikter är lätta att identifiera, men också Berg ha
de ju i egenskap av ecklesiastikminister förordat dem. Marks von Würtemberg 
hade tidigare visat sitt intresse för samerna, då han 1914 tog initiativ till förbätt
rad själavård bland nomaderna i Västerbotten, som därförinnan saknat kontak
ter med präst under sommarhalvåret.5 

1919 års lappkommitté innefattade en avdelning som skulle utreda skolfrågor
na.6 I den senare ingick folkskolläraren Emil Kristensson, komministern Hans 
Leonard Marklund och teol stud Gustaf Park, som var same. Sekreterare i 
skolfrågor var lappfogden Erik Bergström. Sedan lappkommittén utökats med 
tre samer, kom Torkel Tomasson att delta i skolkommitténs sammanträden. 

Man fastställde till att börja med principer för skolorganisationen, och ur detta 
uttalande kan utläsas något om synen på samerna och deras förhållanden. Att 
renskötseln bibehölls ansågs vara en nationalekonomisk angelägenhet för 
Sverige. Svenskar och samer hade a priori förmåga att sköta renar, men samer-
nas försprång var avsevärt genom urgammal erfarenhet. Man kunde visserligen 
inte bevisa, att sameungdomen förvekligades genom skolgång i vanliga svenska 
skolor, men det var av högsta vikt för renskötseln, att barnen fick en yrkesbe-
tonad undervisning, och därmed motiverades särskilda skolor. Frågan om un
dervisningens standard för övrigt kommenterades på följande sätt: 

' '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 hänsynstagande 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 

5. Eckl dep konseljakt 9 febr 1914. 
6. Lappkommitténs arkiv nr 193. Eckl dep konseljakt 31 dec 1925. 
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Sammanfattning 

De tre skolkommittéernas utredningar ligger ganska nära varandra i tiden, 
men trots detta märks en utveckling och förändring i attityden till samerna. 1909 
gavs uttryck för det synsätt som dominerade i riksdagen vid denna tid. Samernas 
möjligheter att fortleva i ett naturenligt nomadliv framhölls, medan bofasthet 
ansågs bli deras undergång. Detta ställningstagande speglar idén om anpassning 
till miljön som en förutsättning för överlevande, som nämnts en utveckling av 
Darwins åsikter, kombinerad med den romantiska konservatismen, som ville 
bevara gamla kulturer. Inställningen till samerna var patriarkalisk. 

1915 års kommitté bibehöll de förmyndaraktiga tongångarna, och åsikterna 
om samernas framtid var desamma. Men man tycks ha tagit avsteg från ut
vecklingstanken i viss mån, då det framfördes att också svenskar skulle kunna 
bedriva renskötsel. Dessutom hade synen på värdet av bildning förändrats. Den 
ansågs inte längre utgöra en risk för framtiden utan en förutsättning för samernas 
egen uppskattning av sitt yrke. 

1919 års kommitté framhävde ytterligare vikten av att samerna fick tillgång till 
kultur och bildning. Målsättningen i fråga om folkets framtid var densamma, och 
samernas fostran till renskötare var väsentlig, men detta motiverades nu främst 
ekonomiskt. Att samer deltog i denna kommitté bör ha spelat en roll för för
ändringen i synsätt. 

En pluralistisk ideologi tycks ligga bakom ställningstagandena hos samtliga 
kommittéer. Den politik som förordades av de båda tidigare måste anses präglad 
av diskriminering, medan den tredje snarare förde en segregationspolitik. 

3 Instanser på regional nivå 

Domkapitlen 

Ansvaret för såväl kyrkliga frågor som skolfrågor låg hos domkapitlen under 
den här behandlade perioden. Visserligen var riktlinjerna för arbetet uppdragna 
på central nivå, och i fråga om beviljande av medel måste beslut fattas av Kungl 
Maj:t, men det var ändå domkapitlen som hade den direkta ledningen av verk
samheten. 

Vid periodens böljan hörde hela Lappmarken till Härnösands stift. 1904 
delades detta, så att Norrbottens och Västerbottens län kom att utgöra Luleå 
stift. Det övervägande antalet samer fanns alltså i det nyinrättade. Enligt Här
nösands stifts statistik 1903 utgjorde de ungefär 4800, medan bara 8-900 bodde i 
Jämtlands län och därmed också i fortsättningen kom att tillhöra det ursprung
liga stiftet. Det är därför naturligt att det efter 1904 var Luleå domkapitel som 
dominerade den samiska kyrko- och skolpolitiken. 

Härnösands domkapitels syn på samerna under periodens början kommer 
fram i handlingar om skolväsendets omorganisation 1877. Biskop var då Lars 
Landgren sedan ett år. Det är ganska tydligt hans synsätt som speglas i dom
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kapitlets uttalanden mot samiskt språk i skolorna.7 Att trycka samiska böcker 
ansågs vara ett onödigt slöseri. Det egentliga motivet för att ge samebarnen 
svenskspråkig utbildning uppgavs dock vara, att renskötseln enligt alla vittnes
mål gick tillbaka, t ex genom att nybyggarna med alkoholens hjälp lurade 
samerna. Dessa ansågs alltmer överge sitt nomadliv och sammansmälta med 
svenskar och norrmän. Utan svensk bildning skulle samerna komma att betunga 
kommunerna "tillfölje otymplighet och råhet". I övrigt uttalades om folket: 

"Lapparne, ehuru lätta till lynnet och ostadiga, sakna inte intelligens och 
duglighet till många handtverk" .8 

Samma synpunkter i språkfrågan, att samiskan var oduglig för skolunder
visning och självstudier, framfördes i "Handlingar rörande Prestmötet i Hernö-
sand 1877". Motiveringen var densamma: 

"... och som Lapparne tilfölje af tingens kr af måste utbyta nomadlifvet mot 
svenska yrken och näringar så är det statens pligt att meddela dem svensk 
bildning som vilkor för deras sub sist ens". 
Ett uttalande av biskop Landgren 1884 visar hans åsikter om folket: 

"Lapparne måste aflägga lättjan och betänka att Gud ej skapat något folk för 
ett enda yrke. När ej renvården gåry måste de tillgripa jordbruk och andra 
näringar likasom andra människor".9 

Trots ovan relaterade principiella åsikter om den samiska kulturen utfördes i 
praktiken från domkapitlets sida åtskilligt som kan hänföras till ett arbete för 
samisk kultur, vilket redovisas utförligt i uppsatser.1 Framför allt gällde det 
översättningar till samiskt språk och anordnande av kateketundervisning i 
samevistena. Att det senare dock sågs som en nödvändig eftergift tills vidare 
framgår av Härnösands domkapitels yttrande i samband med att en tredje 
katekettjänst beviljades i Jämtland. Man sade sig ha funnit kateketsystemet 
otillfredsställande, "dels för omöjligheten att få dugliga kateketer, dels för 
svårigheten för dessa kateketer att meddela ordentlig undervisning i lapparnes 
trånga, af skällande hundar och larmande menniskor ofta omgifna kåtor samt 
utan all undervisningsmateriel", men efter folkskolinspektörens förord borde 
ännu ett försök göras för de mindre barnen, tills dessa kunde placeras i socken
skolorna.2 

När ett nytt reglemente för ecklesiastikverket skulle utarbetas, uttalade 
domkapitlet sig om förslaget 1893. Man framhöll då, att förhållandena i lapp
markerna fortfarande var olika dem i övriga landet, så att vissa särbestämmelser 
var nödvändiga, men dessa skillnader var inte längre så uttalade. Mycket tyder 
dock på att domkapitlet hade samma syn på samerna som tidigare, men för
ändringen bestod i at t samerna nu var en relativt sett betydligt mindre befolk
ning.3 

7. Jämför Landgren, Lapska bok- och kyrkospråket. 
8. Eckl dep konseljakt 11 sept 1877. 
9. Visitationsprot Arjeplog, 1884. 
1. Se vidare s 114. 
2. Eckl dep konseljakt 18 sept 1885. 
3. Eckl dep konseljakt 8 sept 1893. 
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Domkapitlets yttrande till Kungl Maj:t angående s k vinterkurser 1896 berörde 
inte bara den enorma okunnigheten hos de nordliga samerna. Man föreslog 
nämligen, att läraren, utöver att vara examinerad småskollärare skulle vara känd 
för gott uppförande, "så att han icke blott genom undervisning utan äfven 
genom sin umgängelse kunde verka förädlande på den halfvilda lappbefolk
ningen" .4 Olika åtgärder under 1890-talet tyder på att domkapitlets målsättning i 
fråga om kulturpolitiken var densamma som tidigare. Man uppmuntrade ar
rangemang, där också svenska barn undervisades i lappskolorna, t o m i ett fall, 
där man själv ansåg det strida mot reglementet.5 På begäran av Svenska 
Missionssällskapet intygade man nödvändigheten av en missionsskola i Jämt
land för samerna.6 Man samtyckte till att jämtländska samer fick kyrkskrivas i 
svensk församling, vilket prästerskapet opponerat sig mot.7 

Bedömningen av samerna som folk tycks inte heller ha blivit annorlunda. I 
samband med en prästtillsättning talades om "lappallmogens säregna skaplyn-
ne och karaktär" ,8 och då man förordade ett lönetillägg för kapellpredikanten i 
Tärna, kallades denne "kulturens målsman i denna utkant av den civiliserade 
ve riden".9 

Från och med 1904 var det Luleå domkapitel med biskop Olof Bergqvist i 
spetsen som behandlade flertalet sameärenden på regional nivå. Man tycker sig i 
det nya domkapitlets uttalanden redan från början finna en annan syn på t ex 
språkfrågan och även på samerna som folk. När utgivning av ny abc-bok och 
läsebok på samiska diskuterades 1905, anförde domkapitlet i s itt yttrande till 
Kungl Maj:t olika prästers uppskattning av hur man ännu under lång tid skulle 
komma att använda samiskt språk i skolundervisning. Läseboken tänktes också 
bli en bildande läsning för äldre och "komme att i någon mån blifva en godt-
görelse för långa tiders försummelse mot lapparne, som, äfven de, längtade 
efter förökadt vetande".1 

Att en viss skillnad fanns mellan de båda domkapitlens synsätt kommer fram i 
deras ställningstaganden beträffande önskemål från ett större antal präster om 
likställighet i visitationshänseende mellan lappmarksförsamlingar och övriga. 
Luleå domkapitel tillstyrkte detta, med motiveringen att utvecklingen i kyrkligt 
avseende och inom skolområdet gått snabbt. Härnösands domkapitel däremot 
avstyrkte med motiveringen: 

"Endast genom en sådan kraftigare tillsyn kunna dessa församlingar så 
småningom blifva med hänsyn till andlig kultur i någon mån likställda med 
andra församlingar inom stiftet".2 Här hade man ännu kvar det tidigare syftet 
med bildningsarbetet, att ge samerna möjligheten att uppgå i det svenska folket. 

4. Eckl dep konseljakt 5 juni 1896. 
5. Härn domkap prot 22 apr 1896. 
6. Härn domkap prot 7 aug 1895. 
7. Härn domkap prot 18 dec 1895. 
8. Härn domkap exp o konceptbok 1898, bil 62. 
9. Exp o konceptbok 1899, bil 28. 
1. Eckl dep konseljakt 12 maj 1905. 
2. Eckl dep konseljakt 14 febr 1908. 
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Luleå domkapitel däremot, säkert i mycket hög grad präglat av biskop Berg-
qvists inställning, hade anlagt ett synsätt på samerna och deras kultur, som 
kännetecknades av att man i första hand ville bevara nomadismen. 

Under de närmaste åren märktes denna nya inställning i behandlingen av 
skolfrågor. Då missionssällskapen anhöll om inackorderingsbidrag till skol
elever, förordade Luleå domkapitel detta endast för bofasta samers barn, trots 
att man uttryckligen vitsordade missionsskolors stora betydelse för den andliga 
kulturen i lappmarkerna.3 

Nomadbarnens skolgång tog man ställning till i yttranden över biskop Berg-
qvists förslag till omorganisation.4 Luleå domkapitel uttalade år 1910, att man 
ansåg det välbetänkt med en skolordning, som inte skulle verka försvagande på 
den samiska ungdomen. En långvarig inackordering förkastades, då "en ung
dom, som under åratal vant sig vid bofast lefnadssätt i skolorna, skall vara föga 
rustad att upptaga nomadlifvets vedermödor, äfven om den återgår till detta 
lif. 

Härnösands domkapitel tillstyrkte också förslaget, trots att man inte ville 
anmärka på tidigare organisation. Positivt ansågs vara att det erbjöd en mera 
enhetlig anordning än den tidigare. Också detta domkapitel antydde nu, att 
barnhems vistelse eventuellt skulle kunna motverka senare nomadliv, men det 
påpekades att andra starka krafter verkade för att "dra lapparne från nomad
lifvets naturtillstånd och besvärligheter". 

Under de följande åren arbetade domkapitlen för att genomföra den nya 
skolorganisationen, vars motiv som nämnts var att bibehålla de nomadiserande 
samernas verksamhet. Luleå domkapitels ställningstaganden tyder på ett kon
sekvent fasthållande vid denna linje, också då samerna själva protesterade och 
gjorde motstånd, ibland med stöd av skolråden i församlingarna. 

Under periodens sista år skedde en omsvängning mot ett större hänsyns
tagande till lokala samiska önskemål. Man gav sålunda tillstånd till att de 
vandrande skolorna blev alltmer stationära, att undervisningstiden förlängdes 
och att de tidigare barnhemmen i ett par fall fick utnyttjas som fasta skolor. 

Domkapitlens uppfattning, sammanfattande analys 

En granskning av de båda domkapitlens attityder till samerna, speglade i 
ställningstaganden angående kulturfrågor, visar tydliga skillnader. Delvis för
klaras dessa av att Härnösands domkapitel främst agerade under periodens förra 
del, medan Luleå var det klart dominerande efter sin tillkomst 1904. Som 
litteraturen om samerna visade var man mera fångad av idéer om samefolkets 
försvinnande före sekelskiftet än efter, då i stället tanken att den bäst miljöan-
passade gruppen skulle överleva ofta framfördes. Liksom samtida instanser på 
riksnivå uttalade man i H ärnösands domkapitel tvivel på att samefolket skulle 
kunna bestå. Men man finner inte exempel på den i idévärld och viss litteratur 

3. Eckl dep konseljakt 22 maj 1908. 
4. Eckl dep handl 21 febr 1913, nr 70. 
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förekommande teorin om utdöende som en följd av konfrontation med en 
överlägsen folkstam. Däremot räknade man med att samerna skulle uppgå i det 
svenska folket genom att anta dettas näringar och övrig kultur. Åtgärderna man 
vidtog var i stor utsträckning präglade av vilja att underlätta denna övergång. En 
nedlåtande inställning till samerna, särskilt till deras kultur, är genomgående i de 
flesta uttalandena. Bofast levnadssätt med jordbruk som huvudnäring framhölls 
som eftersträvansvärt. 

Härnösands domkapitels ställningstaganden visar alltså, att påverkan av 
idéerna om försvinnande kan ha spelat en roll också här, men samtidigt hade 
man en ganska god kännedom om de faktiska förhållandena. Statistiken från för
samlingarna avslöjade inte någon decimering, men däremot bör man ha fått 
vetskap om i vilken utsträckning samerna blev bofasta. Att renskötseln kämpa
de med ökande problem, särskilt i Jämtlands län, bör också ha varit bekant. Här 
var ju dessutom konflikterna mellan samer och svenskar svårast. 

Att sätta in Härnösands domkapitel i Dahlströms modell vållar inga problem 
beträffande denna tidiga del av perioden. Konformitetsideologin var klart omfat
tad, och som medel ville man använda assimileringspolitik, i vaije fall under 
biskop Landgrens tid. Därefter verkar det riktigare att tala om ackulturerings-
politik. De motiv som anfördes var i första hand humanitära. 

Under periodens senare del var det Luleå domkapitel som helt dominerade 
samepolitiken, när det gällde ställningstaganden i kulturfrågor på regional nivå. 
Av Härnösands togs i stort sett inga initiativ, men i den mån uttalanden gjordes 
visas en anpassning till Luleås linje, även om denna inte följdes reservationslöst. 

Synen på samerna i Luleå domkapitel visar likheter med den som blev allt 
vanligare i litteraturen efter sekelskiftet. De som fortsatte sitt nomadliv hade en 
framtid i fjällvärlden, där de var bättre anpassade än inflyttade svenskar. Som 
bofasta var samerna däremot dömda att gå under. Samernas kultur hade ett 
värde i sig, men denna åsikt kunde förenas med en i viss mån ringaktande syn på 
samerna som folk. De samegrupper man hade närmast kontakt med, Norrbot-
tenssamerna, bedrev renskötseln med framgång, bortsett från vissa perioder av 
speciellt dålig väderlek, och utan alltför svåra konflikter med bofast befolkning. 
Domkapitlets förhoppningar om en framtid för näringen hade alltså en verklig
hetsgrund. Däremot verkar det egendomligt att man från detta håll inte tycks ha 
varit medveten om att åtskilliga samer, också i Norrbotten, lyckats med att 
övergå till bofasta näringar. Här tycks idéerna ha spelat en större roll än reali
teterna. 

Synsättet speglas i å tgärder som konsekvent syftade till att bevara den ur
sprungliga nomadismen. Bakom detta låg en klart omfattad pluralistisk ideologi. 
För att nå önskade resultat var segregationspolitik medlet, speciellt i skolfrågor. 
Men ur vissa samegruppers synvinkel kom den att uppfattas som diskrimine
ringspolitik. De motiv domkapitlet anförde för sina ställningstaganden var i stor 
utsträckning ekonomiska. Samerna erbjöd den praktiskt taget enda möjligheten 
att utnyttja fjällområdena. 

Den tydliga motsättningen mellan de båda domkapitlen beträffande förordade 
mål och medel har sin grund i några bestämda fakta, som här skall sammanfattas. 
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En skillnad i tid för respektive institutions dominans har redan nämnts. Då 
Luleå domkapitel inrättats hade en viss omsvängning i synsättet börjat ske. 
Detta blev märkbart också i Härnösands domkapitel, men det hade i fortsätt
ningen ett obetydligt inflytande. 

Den geografiska skillnaden bör ha spelat in. Man utformade sin syn på samer-
na med stöd av sina kunskaper om dem, men dessa måste ha varierat, eftersom 
Luleå och Härnösands domkapitel hade mer kontakter med de norra respektive 
de sydliga samegrupperna, vilkas levnadssätt skilde sig från varandra.5 

Dominansen under olika perioder av synnerligen tongivande biskopar bör ha 
påverkat domkapitlens kollektiva handlande. För Härnösands del var det i 
första hand biskop Lars Landgren åren 1876-1888, men också i viss mån Martin 
Johansson 1888-1908. Båda uttalade sig personligen för språklig försvenskning 
av samerna, Landgren med motiveringen att man skulle underlätta assimilering i 
svenskt samhälle,6 Johansson med att samerna skulle bli fullvärdiga medborgare 
med samhörighetskänsla gentemot svenskarna, även om rennäringen behölls.7 

För Luleå domkapitels del var Olof Bergqvist klart dominerande från stiftets 
tillkomst 1904 till slutet av den period som är föremål för min undersökning, och 
han anförde som visats motsatta synpunkter.8 

Länsstyrelserna 

På det regionala planet handlades sameärenden också av länsstyrelserna. Det 
gällde vanligen näringsfrågor, men sambandet mellan dessa och kulturfrågor 
kom att betonas alltmer under här behandlad period. KB i respektive län ansågs 
inneha god kännedom om samerna och anmodades i flera fall avge yttranden i 
ecklesiastikärendena. 

KB:s femårsberättelser avslöjar åtskilligt om hur man såg på samerna. Lands
hövding Gustaf Asplund i Jämtlands län uttryckte redan i berättelse om 1870-
talet sin oro över nomadernas avtagande. Han ansåg deras tillvaro vara hotad, 
främst genom de snäva gränserna för renbetesområdena.9 

Nästa femårsberättelse från Jämtland, undertecknad av John Ericson, talar 
också om samernas undergrävda ställning, men här anförs som skäl, att "de 
flickor och ynglingar, som under längre tid vistats vid skolor utom fjällen, icke 
sällan blifva oduglige eller åtminstone ovillige att utföra det arbete, som ren
vården fordrar". Flera föräldrar sades ha beklagat sig över att de på detta sätt 
förlorat barnen till bebodda trakter. KB såg mörkt på dessa ungdomars framtid, 
eftersom "en sådan erfarenhet gagnar Lappen föga, ty ifölje af sin natur lärer 
han svårligen kunna motstå frestelsen att anta ett tillbud, af hvilket han ser en 
fördel för ögonblicket; på framtiden tänker han icke". Också samernas smak för 
brännvin nämns som orsak till tillbakagång.1 

5. Se vidare kap V. 
6. Landgren 1886. 
7. Johansson 1899 och 1902. 
8. TexHerdabref 1904. 
9. KB:s femårsber 1876-80, Jämtl. 
1. KB:s femårsber 1881-85, Jämtl. Citat s 5. 
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Västerbottens KB vid samma tid, Axel Wästfelt, framställde också skolsys
temet som orsak till renskötselns tillbakagång.2 

I Norrbottens län fanns tydligen inte detta problem. Missionssällskapens 
verksamhet var förhållandevis liten där vid denna tid, och i statens lappskolor 
vistades inte barnen någon längre tid. Enligt landshövding Widmark behöll 
föräldrarna sina barn hemma efter tio års ålder, då de kunde arbeta i rensköt
seln.3 

De femårsberättelser som avgavs 1890 för de båda nordliga länen innehåller 
ett klart fördömande av skolanordningarna. Landshövding Lars Berg i Norr
bottens län berörde hur Sveriges folk visat välvilja mot ' 'den svaga qvarlefvan af 
landets urinvånare" genom renbeteslagen 1886. Men kulturen. "nomadernas 
dödsfiende", var ett hot, liksom gränsförhållandena gentemot grannländerna 
och jordbrukets framträngande. Berg var därför tveksam angående folkets fram
tid: 

"Nämnda beröring med kulturen har äfven delvis bland lapparne infört ett 
oordentligare lefvadssätt än tillförene samt omåttligt bruk af kaffe och jemväl 
spritdrycker, som försvagat deras slägte därhän, att deras qvinnor numera ofta 
dö i barnsbörd och de späda barnen i första lefnadsåren, medan deremot dessas 
ovanligt starka helsa förr kunnat anföras som bevis på stammens lifskraft och 
härdighet. Att med bestämdhet förutsäga lapparnes och renskötselns framtid i 
länet är icke möjligt jemväl derför, att lapparnes ombytliga lynne, fatalism och 
känsloväsende i sådant hänseende ofta trotsar hvarje beräkning. Lappens lynne 
utgör nemligen en egendomlig blandning afhalftämd vildhet, stor flyktighet och 
misstänksam skygghet, hvaröfver fjällnaturen och ödemarken bredt en djup 
skugga af melankoli".4 

Västerbottens landshövdingsämbete framförde ännu dystrare förutsägelser: 
"Den tid torde emellertid inte vara långt aflägsen, då Vesterbottens lappar 

med deras fel och förtjenster tillhöra det förflutna och de fieli, som nu befolkas 
af dem och deras halvvilda hjordar, stå öde eller innehafvas af en fattig, fåtalig, 
bofast befolkning, som endast med största svårighet förmår lifnära sig uti 
trakter med ett så hårdt klimat, att jorden icke kan odlas, och som af naturen 
synas anvisade åt vårt enda nomadfolk".5 

Också de följande femårsberättelserna berör den avtagande renskötseln, och i 
allmänhet anfördes missionsskolorna som en orsak till tillbakagången, men 
också vissa karaktärsdrag hos folket nämndes, t ex ombytlighet och ostadighet. 

I samband med omorganisationerna av skolan avgav länens KB remiss
yttranden, som är uppföljningar av de tidigare femårsberättelsernas synpunkter. 
Längst gick man i Norrbottens län, där man ville satsa på enbart kateketskolor 
och avstå från 1909 års förslags fasta skolform. Det var den dåliga erfarenheten 
av missionsskolorna som sades ligga bakom detta. De tidigare eleverna ansågs 

2. KB:s femårsber 1881-85, Västerb. 
3. Eckl dep konseljakt 11 sept 1877. 
4. KB:s femårsber 1886-90, Norrb. Citat s 11. 
5. KB:s femårsber 1886-90,Västerb. Citat s 11. 
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vilja övergå till tjänst hos jordbrukare efter skolan. Problemet med detta var inte 
bara den uppkomna bristen på renskötare, utan också att samerna var olämpliga 
som jordbrukare, då deras natur inte passade för ett så enformigt arbete. Man 
påpekade också det olämpliga i att förlägga skolor till kyrkbyar, som förslagits, 
eftersom samebarnen där kunde utsättas för farliga lockelser.6 

Vid förändringen 1915 framhölls det önskvärda i att kåtor konsekvent an
vändes som skolhus, samt att de vandrande nomadlärarna borde vara samer, 
födda i kåta.7 

Från omkring 1890 fanns lappfogdar tillsatta i de olika länen, och dessa var 
ofta den instans som lämnade uppgifter till länsstyrelserna. Ur protokoll och 
årsberättelser kan utläsas i stort sett samma inställning till samerna, näringspro
blemen och skolsituationen som femårsberättelsernas. Också föreställningen 
om samernas försvinnande finns företrädd. Tom Norrbottens läns lappfogde 
antog, att samerna inte kunde ha någon lång framtid, ' 'enär de måste följa lagen 
om den svagare nationens tillbakaträdande forden starkare" * Risken med den 
svenska kulturen är ett ofta framfört tema. Jämtlands lappfogde ansåg, att inte 
bara skolorna var en fara utan också, och kanske mer, turismen. I de övriga 
länen fanns inte detta problem, men man såg ett hot i att samer fick erfarenhet av 
svenskt samhälle. Detta gällde t ex placering av skolor i kyrkbyar med dess 
tillfällen till förströelser.9 

Sammanfattning 

En jämförelse med de i litteraturen speglade synsätten på samerna visar en 
påtaglig överensstämmelse mellan åsikterna hos KB — länsstyrelser och de 
relativt tidiga författarna, som hade en i rasteorier grundad övertygelse om 
samernas försvinnande. Under periodens första del är detta typiskt för de båda 
sydliga länens företrädare, senare också för Norrbottens. Att samerna uppgick i 
den svenska befolkningen i den mån de decimerades borde ha stått klart för 
denna instans med dess insyn i näringslivet, men vissa uttalanden tyder på att 
man kan ha räknat med ett verkligt utdöende genom mötet med ett överlägset 
folk och dess civilisation. Påverkan av teorier har i så fall fått betyda mer än 
verklighetsunderlaget i statistik o d, som man hade tillgång till, något som kunde 
konstateras också hos domkapitlen. Denna fråga diskuteras i kapitlets slutsam-
manfattning. En tydlig nedvärdering av samerna som folk präglar flera uttalan
den. Praktiskt taget alla de negativa egenskaper som vissa tidigare författare 
ansåg vara typiska för dem framhålls. 

Också tanken att samerna var anpassade till nomadlivet och skulle kunna 
bestå just som nomader finner man exempel på, i någon mån i tidigare uttalan
den, men framför allt efter 1900. Liksom vissa författare konstaterade man deras 

6. Eckl dep handl 21 febr 1913, nr 70. 
7. Eckl dep handl 23 sept 1916, nr 22. 
8. Prot 1896, Norrb lappf arkiv. 
9. Lappf årsberättelser 1899. 
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oförmåga som jordbrukare. Ett tydligt intresse för att renskötseln skulle kunna 
uppehållas uttalas i dessa sammanhang. Det rör sig här om myndigheter som ha
de tillräckligt faktaunderlag för att inse vilka svårigheter som mötte jordbruket i 
Qällvärlden. En satsning på renskötseln var av ekonomiska skäl att föredra. 

Den pluralistiska ideologin var klart företrädd av länsstyrelserna. I stort sett 
var segregationspolitik förordad, men också här kunde man i vissa samegrupper 
uppleva den som diskrimineringspolitik. Över huvud taget är det förvånande, att 
de tre länens företrädare framförde så likartade åsikter, trots att deras kontakter 
med samer bör ha gett skilda erfarenheter. Påverkan av litteratur och allmänna 
idéer torde ha spelat in, likaså intryck av andra myndigheters åsikter. 

De motiv som åberopas för politiken är genomgående ekonomiska. 

Visitatorer och folkskolinspektörer 

En grupp personer, som har spelat en stor roll i utformandet av kulturpolitiken 
i Lappmarken, kan hänföras till både den regionala och den lokala nivån. De var 
präster i olika lappmarksförsamlingar, där de alltså hade lokal tillsyn över 
samerna i egenskap av ordförande i skolråd och kyrkostämma, men dessutom 
var de engagerade som visitatorer eller inspektörer under domkapitlet. Visita-
torsbefattningar fanns för Norra och Södra Lappmarken, som i stort sett sam
manföll med Norrbottens och Västerbottens län, tills nytt reglemente för eckle
siastikverket utfärdades 1896. Visitatorerna avgav s k sexårsberättelser om sin 
verksamhet, där man kan utläsa vilken syn på samerna dessa tjänstemän hade, 
och vilka förslag de framförde till domkapitlet om åtgärder. 

Visitatorernas rapporter var upplagda efter ett bestämt mönster. Kyrklig 
verksamhet, kyrkobyggnader, skolgång, samiska böcker, ekonomiska förhål
landen samt sedligt tillstånd var de områden som bedömdes, och det är i 
samband med det senare man kan iaktta visitatorernas åsikter om samerna. 
Ständigt återkommande är klagomål över dessas dryckenskap, framhållet som 
"skötesynd". Deras alkoholbegär sades vara större än andras. Också samernas 
omåttliga kaffedrickande och "lyx" påtalades. Ett annat problem var renstölder 
och meneder, särskilt längst i norr. I övrigt sades brottslighet vara sällsynt. 
Samernas allmänna läggning kommenterades någon gång, t ex: "En viss ytlighet 
och flyktighet ingår nu en gång i lappens skaplynne".1 

Som folkskolinspektörer tjänstgjorde lappmarkspräster till några år in på 
1900-talet, därefter icke kyrkliga tjänstemän. Deras årsberättelser till dom
kapitlet innehåller få bedömningar av samefolket under de första årtiondena av 
perioden. J A Nyman, inspektör under 1880-talet, kommenterade möjligheterna 
att ordna skolväsendet för samerna i Jukkasjärvi och ansåg att 

"för den lappska befolkningen, som i andligt och sedligt hänseende stått på 
en låg ståndpunkt, och, af hvad som kunnat inhemtas i allmänhet hyser stor 
motvilja för skola emedan vistelsen der, enligt lappens påstående ingifver 

1. Sexårsber 1883-88, Södra Lappm. 
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barnet af smak för nomadlifvet, torde det vara förenat med ganska stora svårig
heter att åvägabringa ett ordnat skolväsende".2 

Nyman förordade kateketundervisning, och detsamma gjorde folkskolinspek
tören i Jämtland vid samma tid, John Ericson. Samebarnen i de svenska 
skolorna gjorde nämligen inte väntade framsteg, vilket ansågs bero på "den 
sinnet nedtryckande undantagsställning de befann sig i" .3 

Senare tycks dock alla folkskolinspektörer ha varit ense om att kateketunder-
visningen var otillräcklig. Per Olof Grape framhöll t ex 1894 om de nordligaste 
samerna, att fast skolgång i s k vinterkurs var nödvändig, "om man med allvar 
och kraft vill stäfja den förvildning i moraliskt hänseende, som synes vilja allt 
mer gripa omkring sig bland lapparne i dessa trakter" * Samernas ovilja att 
placera sina barn i skola påtalades ständigt. Man diskuterade också möjligheter 
at vidta åtgärder mot försumliga föräldrar, utdöma böter eller hämta barnen. 
Vitalis Karnell skrev i sin årsberättelse 1907: 

' 'Hvar och en som haft med lappar att göra vet, att de äro ett envist släkte som 
måste behandlas på ett alldeles särskilt sätt och med särskilda medel, vet ock 
huru obegripligt svårt de hafva att förmå sig sätta sina barn i skola, det må vara 
års s kola eller vint er kurs, och vare sig de erhålla understöd eller icke. Med lock 
kan man icke åstadkomma stort, på sådant lyssna väl alla och de flesta kunna 
gif va löften, men de förstå att på tusen sätt och med allehanda förevändningar 
slingra sig undan ett gif vet ord, i detta som i många andra hänseenden. När 
skolan börjar, infinna sig icke hälften af dit lofvade barn. Med pock går det icke 
alls med den lag vi f.n. hafva". 

Folkskolinspektörernas remissyttranden över förslaget till omorganisation 
1909 visar, att flertalet delade förslagets åsikter med dess tonvikt på vandrande 
skolor i samevistena och ganska kort undervisningstid. Dessa anordningar skul
le, som John Ericson i Jämtland uttryckte det "binda barnen vid nomadlivet".5 

Viss tveksamhet framfördes av två folkskolinspektörer, och dessa båda var 
ännu mer kritiska till det förnyade förslaget 1915. Johannes Sunneman ansåg 
angående de problem som uppstått i Arjeplog, att man skadat samernas för
troende och spolierat också väl fungerande skolarrangemang. John Almkvist i 
norra Västerbotten bedömde utsikterna till att genomföra vandrande skolor där 
som mycket små på grund av flyttningsförhållandena. Samernas motstånd på
skyndade nu övergången till bofast levnadssätt.6 

Övriga folkskolinspektörer ställde sig också 1915 positiva till den nya organi
sationen. Viktor Svedberg i södra Västerbotten konstaterade hur ett samiskt 
skolväsen innebar ett olösligt problem: 

"Kultur och nomadliv äro tvänne oförenliga motsatser. Den förra kommer 
alltid att förr eller senare undergräva det andra.... Skall nu skolan, som i själva 
verket utgör ett av kulturens kraftigaste verktyg, så att säga motarbeta sig 
själv, d.v.s. i sin mån bidraga till att motverka kulturens skadliga inverkan på 

2. Nyman: Förslag. Biskop Landgrens arkiv. 
3. Eckl dep konseljakt 18 sept 1885. 
4. Härn domkap exp och koncept bok 28 nov 1894. 
5. Eckl dep handl 21 febr 1913, nr 70. 
6. Eckl dep handl 23 sept 1916, nr 22. 
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lapparnas nomadliv, då bör det ock vara klart, att denna skola måste vara helt 
annorlunda beskaffad och rustad än vår vanliga skola. Det gäller framför allt att 
rädda lappbarnens sunda naturintelligens, som ännu dess bättre icke rönt 
nämnvärd inverkan av skolans negativa inflytande". 

Enligt Svedberg gällde det här att finna lärare med speciella förutsättningar för 
de säregna förhållandena. Han tänkte sig högt kvalificerade manliga folkskol
lärare. 

Folkskolinspektör Albin Neander i Norrbotten ansåg också, att den nya 
skolan var i mycket hög grad beroende av lärarna, men examensmeriter var 
betydelselösa jämförda med fysisk styrka, lokalkännedom och förmåga att vinna 
gehör hos samerna. Som exempel framhöll han de båda kateketer utan formell 
kompetens, som verkat i Gällivare. I Neanders berättelser möter också den för 
tiden typiska idén om rasblandningars risker. Sådana förekom i norr och ansågs 
där ha berövat folket initiativförmågan.7 

Från och med 1917 var det nomadskolinspektören som hade tillsynen över det 
samiska skolväsendet. Den förste, Vitalis Karnell, behöll sin inställning till 
samerna sedan tiden som folkskolinspektör, och försökte med maktmedel tvinga 
fram skolgång också i Västerbotten, där han dock ansåg en del samer förlorade 
för nomadliv och rationell renskötsel. Samerna själva önskade enligt Karnell 
leva "fullkomligt fritty obundna av lagar och förordningar, även om de därige
nom skulle gå till sin egen undergång". Vad de framför allt saknade var ansvars
känsla, och därför var strama tyglar nödvändiga. 

I norr slog skolsystemet ganska väl ut under Karnells tid, och han trodde sig 
förklara detta förhållande med att i denna trakt bodde de flesta av "Sveriges 
verkliga lappar. . . och obesmittade levde sitt urgamla nomadliv till fördel både 
för sig själva och andra" 

Karnells efterträdare, Erik Bergström, lyckades få de nya skolformerna 
accepterade i a lla trakter, men detta skedde delvis genom kompromisser och 
hänsynstagande. Liksom sin företrädare visade han en anda av förmynderskap. 
Samerna i Jämtland bedömde han besitta större mognad än övriga, och han 
tillstyrkte därför längsta möjliga undervisningstid för deras barn. 

Bergström var intresserad av att fasthålla eller återinföra gamla samiska 
traditioner, t ex samisk dräkt, och såg ett hot mot stammen i de förvanskningar 
av dräkter som uppkommit. När det gällde hushållen vid skolorna utarbetade 
han detaljerade föreskrifter om t ex maten, som inte fick vara av svensk typ.9 

Sammanfattning 

Framställningarna i litteraturen av samernas förestående försvinnande har 
inga motsvarigheter i u ttalanden av visitatorer och folkskolinspektörer. Även 
om dessa tagit del av sådana förutsägelser har deras goda kännedom om de 

7. Jfr ovan s 44. 
8. Nomadskolinsp årsber 1917-19. 
9. Nomadskolinsp årsber 1920-25. 
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verkliga förhållandena, t ex skolbarnens antal, betytt mera. De under 1900-talet 
alltmer omfattade idéerna om samernas anpassning till nomadlivet och vikten av 
att behålla dem där kommer däremot fram i uttalanden om skolans roll i detta 
sammanhang. 

Bedömningarna av samefolket, som återfinns i dessa tjänstemäns uttalanden, 
är i stort sett negativa och sammanfaller delvis med vissa författares beskriv
ningar. Eftersom de befanns sig på ständiga resor i Lappmarken, när de inte 
ägnade sig åt egna prästtjänster, är det knappast litteraturens bild som framförs, 
utan en kombination av vad de själva konstaterat i skolorna och vad andra 
präster kan ha framfört. Skolresultaten var utan tvekan ytterst dåliga i många 
fall, och detta påverkade naturligen åsikterna om hela samefolket, som befanns 
vara lågt stående i fråga om bildning och utveckling. Vad man arbetade för var 
givetvis en förbättrad skolgång för att höja nivån. 

Det kan tyckas förvånande, att flertalet folkskolinspektörer sedan övergav 
denna linje och solidariserade sig med de nya skolordningarna, där man i första 
hand uppställde nomadkulturens bevarande som ett mål, även om kunskapsni
vån blev låg. Ett motiv kan ha varit förhoppningen om att fler barn skulle få 
undervisning genom det nya systemet. Tidigare erfarenheter var dåliga ur denna 
synpunkt. Dessutom har troligen inställningen hos Luleå domkapitel och biskop 
Bergqvists starka personlighet spelat en viktig roll i detta sammanhang. Att 
nomadskolinspektörerna arbetade efter denna linje verkar följdriktigt. Karnell 
hade deltagit i utformandet av det nya förslaget, och Bergström var tidigare 
lappfogde med renskötselns främjande som huvuduppgift. 

Beträffande de två folkskolinspektörer som reste invändningar mot de nya 
skolordningarna kan konstateras, att deras distrikt omfattade trakter med dels 
ganska utbredd bofasthet bland samer, dels en uttalad medvetenhet bland dessa 
om betydelsen av god skolutbildning. Att detta var typiskt för Västerbotten 
kommer att visas senare. Här berörs detta faktum för att exemplifiera hur 
kontakter med olika samegrupper kunde skapa olika synsätt hos tjänstemän. 

Vilken ideologi som kan tänkas ha föresvävat visitatorerna och de tidigare 
folkskolinspektörerna är svårt att uttala sig om. Ingenting tyder på att man 
förordade assimilering. Däremot är det tydligt att ackulturering ansågs riktig i 
fråga om språk, men knappast i övrigt. 

Den senare tiden ställningstaganden är betydligt klarare. En pluralistisk ideo
logi, som uttrycktes genom segreations- och i vis s mån diskrimineringspolitik, 
kännetecknade flertalet. 

De motiv som åberopades var under förra delen av perioden i allmänhet 
behovet av att höja bildningsnivån, under senare delen det nödvändiga i att 
uppehålla renskötseln, alltså ett ekonomiskt motiv. 

4 Lokala instanser 

De lokala besluten i skol- och kyrkofrågor fattades av kyrkostämmor och 
bereddes av skolråd eller kyrkoråd. I samtliga var kyrkoherden ordförande. I 
vissa fall vände skolråden sig direkt till domkapitlet med förslag till å tgärder. 
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Den lokala synen på samerna belyses också av skolrådens yttranden i samband 
med kommittéernas utredningar av skolorganisationen. Prästernas åsikter kom
mer ibland fram i egna skrivelser till domkapitlet. 

Eftersom protokollen från skolråd och kyrkostämmor är kortfattade, ger de 
oftast ingen bild av hur man bedömde samerna från detta håll. Man vet inte 
heller, om det är ordförandens syn som dominerar. Samer tycks inte själva ha 
deltagit i skolråd, frånsett i Karesuando under periodens senare del. Däremot 
kan de tänkas ha varit närvarande i kyrkostämmor. 

Från tiden omkring 1870 finns några uttalanden i samiska skolfrågor, som i 
någon mån belyser den svenska synen. I Arvidsjaur diskuterades frågan huru
vida svenska eller samiska barn skulle inackorderas, och därvid yttrades: 

"Det vore visserligen behagligare att emottaga välartade svenska barn, än 
från skogen och vildmarken nyss komna Lappbarn, men då de senare äro i fullt 
så stort behof af bildning som de förra ... så emottages så många lappbarn som 
möjligt'V 

År 1874 uppmanade domkapitlet prästerna att redogöra för orsaker till att 
statens lappskolor utnyttjades av alltför få samebarn. Allmänt framhölls, att 
samerna visade ett "egennyttigt beräknande" och utnyttjade missionsskolorna i 
stället, där de fick allt gratis. Men särskilt i norr bedömdes föräldrarnas behov av 
barnen i renskötseln ha betydelse, liksom deras "överdrivna ömhet" för barnen, 
som medförde att man inte ville skiljas från dem.2 

Något senare fick församlingarnas kyrkostämmor yttra sig om de samiska 
skolförhållandena. Arjeplogs kyrkostämma ansåg kateketundervisning ända
målsenlig, likaså Arvidsjaurs. Men detta gällde om man hade nitiska och dugliga 
kateketer. Kraven måste dock ställas lågt, med hänsyn till vad som var möjligt 
åstadkomma i samernas kåtor.3 Gällivare skolråd och kyrkostämma såg mera 
negativt på förutsättningarna för skolundervisning i kåtor och ville hellre ha 
bidrag för inackordering vid svenska skolor. Malå skolråd anförde detsamma. 
Hårdast bedömdes kateketundervisning i K aresuando, där kyrkostämman an
såg den vara ' 'totalt förfelad", beroende på kateketernas oförmåga att undervisa 
och de flyttande skollokalerna — kåtorna, som samtidigt var sov- och arbetsrum 
samt kök. Man önskade få samebarnen inackorderade i de största byarna.4 

Karesuando skolråd uttalade ett par år senare, att samerna som föräldrar var 
mycket försumliga och att många nu måste varnas genom fjärdingsman.5 

Under denna tid tycks man alltså från lokalt håll ha varit ganska negativt 
inställd till kateketundervisning, vilket kan tyda på att man ansåg assimilering av 
samerna rimlig. De följande årtiondena ger vissa vittnesmål om att någon om
svängning skedde. 

Inställningen att samiska barn var svårare att undervisa än svenska fanns 

1. Arvidsjaur kyrkostämmoprot sept 1868. 
2. Lappmarkshandl 1874. 
3. Arjeplog kyrkost prot 24 juni 1878, Arvidsjaur 8 juni 1878. 
4. Gällivare skolrådsprot 2 febr 1879. Karesuando skolrådsprot 14 juli 1878. 
5. Karesuando skolrådsprot 18jan 1880. 
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fortfarande.6 I det samiska seminariet, som var i verksamhet sedan 1875, hade 
man inte samma åsikt. I årsberättelsen 1887-88 skrev föreståndaren: "De rent 
lapska eleverna hafva i intet af seende egt ringare naturlig förmåga afbildbarhet 
än de halflapska och de rent svenska". 

I Gällivare anhöll man 1884 om att få använda en kateketlön till en småskol-
lärartjänst med undervisning också för svenska barn. Kateketerna sades vara 
"okunniga och intresselösa lappar" P 1895 uttalade sig däremot Gällivare 
kyrko- och skolråd för att behålla katekettjänster, eventuellt med fasta skol-
kurser dessutom. Ordförande var vid detta tillfälle Olof Bergqvist.8 Också ett 
par andra församlingar anhöll från denna tid om utvidgning av kateketverksam-
heten.9 

Viss inblick i de lokala myndigheternas allmänna syn på samerna ger protokoll 
från behandlingen av kyrkliga frågor vid några tillfällen. I Vilhelmina uttryckte 
man 1883 oro för dryckenskap och oordning vid de samiska kyrkhelgerna.1 

Detta problem har annars inte berörts. I Arjeplog uttalade man angående flytt
ning av ett lappkapell 1885: 

"Ehuru kapellet från början var av s e dt för nomadlappar, och dessa, såsom 
bekant är, småningom gå ut såsom nomader, upphöra de dock icke att existera, 
utan uppgå efter hand i den bofasta befolkningen.2 

Några år senare diskuterades uppförande av ett nytt lappkapell i Arjeplog, och 
därvid uttalade kyrkorådet, att "ökad själavård bland de förr alltför mycket 
försummade lapparne i norra delen af församlingen med skäl kan antagas i sin 
mån skola bidraga till deras lyftande ur både lekamligt och andligt elände".3 

I Jämtland iordningställdes det gamla Handöls kapell, och man anhöll om 
medel för gudstjänster där. Komministern i Åre framhöll, att dessa måste 
förläggas till tid av året, då inga turister besökte trakten.4 

Dessa spridda uppgifter tycks tyda på att man på lokalt håll såg samerna som 
obildade och i behov av undervisning, men samtidigt ser man idén om att de 
skulle skyddas från svensk påverkan växa fram på vissa håll. 

Samtliga lappmarksförsamlingars skolråd fick 1909-1910 yttra sig över biskop 
Bergqvists förslag till omorganisation av skolväsendet. Förslaget förordade som 
nämnts kateketskolor och kortvariga kurser i f asta skolor för nomadbarnen. 
Detta gillades i princip av flertalet skolråd, men Vilhelminas och Frostvikens 
framförde betänkligheter, framför allt av praktiska skäl. Arjeplogs och Jokk
mokks skolråd befarade att undervisningsnivån skulle bli alltför låg. Enligt det 
senare måste kateketerna få utbildning som andra lärare, inte bara ett års kurs, 
som förslagits. Detta skulle ge "skenet af partiskhet, alldeles som vore det ej af 
så stor vikt att nomadernas barnalärare väl utbildas för sitt kall". 

6. Arvidsjaur skolrådsprot 31 mars 1888. 
7. Eckl dep konseljakt 31 okt 1884. 
8. Gällivare skolrådsprot 7 jan 1895. 
9. Jokkmokk skolrådsprot 17 juli 1891. Domkapprot 1892 om Arjeplog. 
1. Vilhelmina kyrkost prot 24 dec 1883. 
2. Eckl dep konseljakt 13 febr 1885. 
3. Arjeplog kyrkorådsprot 30 sept 1893. 
4. Eckl dep konseljakt 9 sept 1892. 
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Bland övriga synpunkter som framfördes kan nämnas, att Karesuando skol
råd visserligen instämde i att barnen skulle bibehållas som nomader, men man 
ansåg det nödvändigt att de påverkades i "hygienisk och allmän praktisk inrikt
ning". Bland samerna skulle på så sätt uppstå i varje fall en liten kärntrupp med 
större renlighet, ordning och flit än övriga.5 

1915, då nya sakkunniga tillsatts, uttalade sig skolråden om hur försöken att 
genomföra 1913 års beslut utfallit. Vilhelmina skolråd framställde här liksom i 
meddelanden till domkapitlet sin åsikt att samerna kände sig främmande för den 
nya skolordningen och inte kunde väntas acceptera den. Också andra skolråd 
ställde sig förstående till samernas protester.6 

De olika skolrådens inställning till skolreformen varierade alltså, men frånsett 
de nordligaste församlingarna, tycks man ha haft blicken öppen för samernas 
anpassningssvårigheter. Sedan nomadskolinspektör tillsatts hade skolråden inte 
mer någon funktion i nomadernas skolväsen. Ett par kyrkliga ärendens be
handling ger dock glimtar av den lokala svenska synen på samerna. 

När Jukkasjärvi församling delades år 1912 genom att Kiruna avskildes, 
fördes samerna till Vittangi församling på förslag av disponent Hjalmar Lund
bohm med motiveringen: "Få lapparna sin kyrkplats i Kiruna, så kommer detta 
att hastigt påskynda deras förstörelse och undergång". Genom lappfogden 
anhöll tre samebyar 1916 om att få kyrkskrivas i Jukkasjärvi församling, som låg 
geografiskt sett naturligare för dem. Kyrkorådet bedömde nu riskerna med 
påverkan av svensk kultur i Kiruna inte utgöra tillräcklig anledning att motsätta 
sig samernas önskan.7 

1922 hölls ett sammanträde inför länsstyrelsen i Västerbottens län för att vidta 
åtgärder med anledning av den nya renbeteskonventionen med Norge. Samerna 
önskade få de s k vårhelgerna tidigarelagda för att hinna utnyttja betesrätten i 
Norge. Mot detta opponerade sig Vilhelminas läkare, som skulle närvara vid 
helger i Fatmomakke. Eftersom nomaderna var fåtaliga, borde de enligt honom 
inte få bestämma. Också prästen i Sorsele avstyrkte, med motivering att helger
na sedan länge var bestämda enligt nomadernas önskemål och därför inte borde 
ändras. Vilhelminas och Tärnas präster tillstyrkte däremot ändring, som också 
genomfördes.8 

Sammanfattning 

Det kortfattade källmaterialet från de lokala instanserna tillåter inte bestämda 
uttalanden om ideologier, men allmänt ger de äldre ett intryck av att konformi-
tetsideologi ligger närmast, medan senare en övergång till pluralistisk ideologi 
ägde rum i vissa församlingar. Assimilering eller ackulturering var syftet med 
den politik som fördes, tills vissa skolråd vanns för de nya skolformerna och 
solidariserade sig med högre instanser i segregationspolitik. 

5. Eckl dep handl 21 febr 1913, nr 70. 
6. Eckl dep handl 23 sept 1916, nr 22. 
7. Brev till bisk M Johansson 30 nov 1901. Jukkasjärvi kyrkorådsprot 20 sept 1916. 
8. Prot 20-21 febr 1922. 
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Man kunde väntat sig att finna klara exempel på hur kontakterna med olika 
samegrupper satt spår i åsikter och politik. Att så inte är fallet kan eventuellt 
förklaras helt med materialets bristfälliga beskaffenhet. De fullständigaste ut
talandena gäller skolreformerna, och i dessa fall kan samma tendens iakttas som 
i fråga om folkskolinspektörerna. De västerbottniska var alltså i större utsträck
ning negativa till den föreslagna segregationspolitiken inom skolområdet. 

5 Missionssällskapen9 

En källa för att belysa svensk syn på samerna, också kopplad till skolfrågor, är 
missionssällskapens årsberättelser. Lärare och barnhemsföreståndare insände 
redogörelser för verksamheten varje år, liksom de kringresande predikanterna, 
och de allmänna omdömen som ibland avgavs kan förmodas vara grundade bl a 
på dessa personers erfarenheter och lokala kännedom. 

I Lapska Missionens Vänners berättelse 1881-82 finns en karakteristik av 
samen: 

"Den veritable lappmarksbon är af naturen envis, bakslug, hämdlysten och 
opålitlig" Detta förklaras av svåra förhållanden alltifrån birkarlarnas tid. "Men 
huru sluten och dolsk han än må vara, är han likväl i hög grad mottaglig för 
sinnesintryck, något som säkerligen följer med det lapska blodet. Hans tem
perament är en blandning af det melankoliska och det sangviniska. Å ena sidan 
tyckes det ju som borde denna temperamentsblandning göra missionsarbetet 
jemförelsevis lätt, men å andra sidan kan den ock göra detta tungt nog såsom 
disponerande för ostadighet och flyktighet". 

Andra svårigheter uppgavs vara dryckenskapen, oviljan mot att uppfylla 
åtaganden, de laestadianska sederna i n orr och nybyggarnas syfte att förstöra 
samerna. 

Redan från 1885 finner man i flera årsberättelser påpekanden som kan sättas i 
samband med den kritik mot missionsskolorna, som växte sig allt starkare. Det 
framhölls flera gånger, att man gjorde ansträngningar för att kvarhålla barnen i 
nomadlivet, t ex genom att de tillbringade somrarna hos föräldrarna. Orsaker till 
renskötselns påstådda tillbakagång nämns, bl a renarnas död genom dåligt 
väder. Följderna av detta blev misär för samerna: 

'9Att lapparne skola kunna blifva jordbrukare och amalgameras med svenska 
folket är af flera skäl föga tänkbart. Ett folk, odugligt till annat än nomadlifvet, 
men som genom förminskningar af sina hjordar förlorar förmåga att fortsätta 
detta liv, blir ett utdöende folk" .1 

9. Svenska Missionssällskapet, grundat 1835, bedrev skolverksamhet, främst i V ästerbotten och 
Jämtland. 
Femöreföreningen, grundad 1864, samarbetade med ovanstående. Arbetet gällde främst barn
hem i Västerbotten och Norrbotten. Namnet genom medlemmarnas förpliktelse att bidra med 
fem öre per vecka. 
Lapska Missionens Vänner, grundad 1883, drev ett barnhem i No rrbotten. 
Utöver arbetet bland barn bedrevs predikoverksamhet av SMS och LMV. 

1. SMS årsber 1896. 
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Samma idé, om samernas anpassning endast till renskötseln, framfördes i Laps
ka Missionens Vänners berättelse 1906: 

' 'För den lappska befolkningen torde också det nomadiserande lefnadssättet i 
dessa nordliga trakter vara det mest fördelaktiga och lämpliga utan jämförelse 
på grund af detta folks både kroppsliga och andliga läggning öfverhufvud. 
Otaliga föregående generationers lefnadssätt har förberedt dem härtill. Och en 
tvungen förändring af detta deras urgamla lefvnadssätt skulle icke kunna för
siggå utan att hämma sig på dem som en själfständig folkstam". 

Men samtidigt framhölls vissa väsentliga sidor i missionsskolornas verksam
het, t ex att barnen vandes vid renlighet och ordning, samt vid arbete i fosterhem 
eller barnhem. Också den ständiga samvaron med svenska barn i skolorna 
ansågs väsentlig, eftersom den minskade klyftan mellan folken och fick samerna 
att känna sambandet med svenskarna. Svenska Missionssällskapet bedömde 
denna sida av sitt arbete som viktig i nationellt och fosterländskt hänseende. 

Sammanfattning 

Synen på samerna, som den framställdes i d e tidigare årsberättelserna, har 
mycket gemensamt med den äldre litteraturen om dem. Man skildrade ett folk 
med åtskilliga negativa drag, men dock väl anpassat till den tillvaro det befann 
sig i, en anpassning som försiggått genom förfädernas liv i Lappmarken. Något 
senare framfördes tanken att samerna genom dessa sina speciella egenskaper 
var oförmögna att övergå till jordbruk, en idé som verkar vara hämtad ur 
allmängodset i tidens synsätt. Men man såg inte utvecklingen mot minskad 
renskötsel som bestämd av rasmässiga skäl utan snarare som en följd av natur
liga orsaker i st il med dålig väderlek. Härvid är det antagligen de lokalt verk
sammas iakttagelser som korrigerat de teoretiska idéerna. 

När missionssällskapen bildades var syftet liksom i all missionsverksamhet 
att arbeta för religionens sak, något som klart angavs i stadgarna.2 Metoderna 
var huvudsakligen att ta emot samebarnen i svenska barnhem eller fosterhem, ge 
dem så god skolutbildning som möjligt, färdighet i svenska språket och fostran 
till arbete enligt svenskt mönster. Den ideologi som låg bakom åtgärderna måste 
ha varit en konformitetsideologi, och medlen kan närmast ses som ackulture-
rings-, ibland kanske assimileringspolitik. 

I och med att den nya synen på samernas framtid som nomader alltmer slog 
igenom, var man noga med att betona sin öppna blick för nomadkulturens vikt i 
missionssällskapen. Förhållandevis tidigt började man ange som målsättning, 
att skolorna skulle bidra till kulturens bevarande. Samtidigt bedrevs arbetet 
ungefär som förut, tills skolorganisationen 1913 hindrade nomadbarn att besöka 
missionsskolor. Man måste konstatera, att sällskapen här uppställt två i s tor 

2. Svenska Missions-Sällskapet till Protestantiska Lärans utbredande bland Hedningarna, stad
gar 1866, § 1 b: Inom Lappmarken afser Sällskapets verksamhet hufvudsakligen att genom 
inrättande och underhållande af Barnhem och Skolor verka för de Lappska barnens christliga 
uppfostran, äfvensom att i allmänhet bidraga till väckande och stärkande af christligt lif bland den 
Lappska befolkningen. 
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utsträckning oförenliga mål för sin verksamhet. Trots modifiering av denna var 
det ackulturering man arbetade för hela perioden, med det uttalade syftet att 
höja folkbildningen. 

6 Jämförelse mellan de olika instansernas synsätt 

Förra kapitlet om litteraturens samebild visade, att negativa sidor ofta över
vägde, särskilt i tidigare skrifter. Man framhöll som typiska egenskaper t ex 
lättja, oansvarighet och fallenhet för spritmissbruk. Genomgången av de olika 
instansernas synsätt i detta kapitel har visat, att de flesta anknöt till de litterära 
uppfattningarna. Före sekelskiftet gäller det samtliga myndigheter på centralt 
och regionalt plan, däremot i mycket mindre utsträckning de lokala, men dessa 
har å andra sidan inte uttalat sig så preciserat. Senare blev det mindre vanligt 
med negativa värderingar över huvud taget. Luleå domkapitel kan inte visas ha 
antagit detta synsätt. 

Åsikten att samerna var olämpliga som jordbrukare mötte i riksdagen ungefär 
till 1900 och i regeringen så sent som 1906. Också av länsstyrelserna framhävdes 
dessa åsikter länge och i övrigt av missionssällskapen. 

Samernas framtid skisserades på olika sätt. Förutsägelserna i viss litteratur att 
de måste gå under vid mötet med en högre civilisation går igen i tidigare 
uttalanden i riksdagen och i någon mån hos länsstyrelserna. Samtidigt var 
Härnösands domkapitels åsikt, att samerna visserligen skulle försvinna men 
genom att de uppgick i det svenska folket. Den idé som kom fram i litteraturen 
mot sekelskiftet, att samerna var anpassade till fjällvärlden och därför skulle 
kunna fortleva som nomader, kom också att prägla synsättet i flera instanser. 
Den framfördes av en tilltagande grupp riksdagsmän, av vissa regeringar, av 
länsstyrelserna, av Luleå domkapitel och av skolkommittéerna. 

Tidigare har visats, att de nämnda påståendena om samerna i stor utsträckning 
saknade verklighetsgrund. Det gäller främst deras spritmissbruk, deras oför
måga som jordbrukare och deras avtagande numerär.3 När nu många riksdags
män ändå hade dessa åsikter, verkar det troligt, att de skaffat sig sin bild av 
samerna just genom litteraturen om dem. Detsamma kan sägas om de regionala 
myndigheterna, men i dessa fall är det mera förvånande. Här hade man nämligen 
tillgång till fortlöpande statistik om antalet samer, liksom man hade kännedom 
om förändringar i deras näringsvillkor. Den slutsats man kan dra av dessa 
konstateranden är, att idéerna om samerna, ofta grundade på rastänkande, hade 
en stor genomslagskraft och kom sina anhängare att mer eller mindre blunda för 
fakta eller tolka statistik på ett sätt som stämde med tidigare åsikter. Men i 
förklaringen bör också införas, att dessa idéer kunde användas för att stödja 
vissa intressen. Det tydligaste exemplet på detta är hur teorin om samernas 
anpassning till fjällvärlden kunde kombineras med ekonomiska resonemang om 
hur detta var den enda metoden att utnyttja fjällen. 

De lokala myndigheterna skilde sig från övriga genom att man hade en rikti
gare bild av samerna och deras framtidsutsikter. Antagligen har de i s tor ut

3. Jfr ovan s 52f. 
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sträckning varit obekanta med litteraturen om folket, men däremot har de 
naturligtvis varit insatta i de verkliga förhållandena genom direktkontakter. 

Granskningen av de olika myndigheternas synsätt har visat vilka ideologier i 
fråga om behandling av minoriteter man hade. De högsta instanserna har hävdat 
pluralitet hela tiden, frånsett att en tilltagande grupp i riksdagen arbetade för 
konformitet under de sista årtiondena. I fråga om det regionala planet har 
konstaterats, att Härnösands domkapitel var präglat av konformitetsideologi 
under sin dominanstid, medan övriga inriktade sig på pluralitet. De lokala 
instanserna tycks i allmänhet ha ansett konformitet lämpligast under periodens 
början, medan vissa senare förordade pluralitet. Det är tydligt, att pluralitets-
ideologin var den som omfattades av flest myndigheter. Trots detta spelade 
konformitetsideologin en stor roll genom Härnösands domkapitels betydelse 
under periodens tidigare del. Att regeringen i organisationsfrågor då normalt 
fastställde domkapitlets förslag till åtgärder har förut nämnts. 

En förskjutning mot pluralitetsideologi under perioden 1870-1925 är påtaglig. 
För att kunna besvara frågan om hur denna förändring uppstod krävs ett klar
läggande av varför över huvud taget variationer i synsättet mellan olika myndig
heter förekom. 

Vissa förklaringar har redan framförts. Hit hör, att en högre nivå i b esluts
hierarkin innebar ett större beroende av litteraturens idéer.4 Skillnaden mellan 
domkapitlen är ett exempel på att variationer kunde förkomma också inom en 
bestämd nivå. Förklaringar i detta fall har visats vara, dels att Härnösands 
domkapitel dominerade tidigare än Luleå och därför kom att påverkas av i viss 
mån andra idéströmningar, dels det geografiska läget med kännedom om skilda 
samegrupper.5 Beträffande det senare kunde man väntat sig att finna mot
svarande variation mellan länsstyrelserna, men detta är inte påtagligt. Däremot 
hade det geografiska läget en viss betydelse för folkskolinspektörers och lokala 
instansers åsikter under senare delen av perioden. Också inom riksdagen har 
bostadsorten visat sig spela en roll, vanligen på så sätt att hemort i lappmarks
länen medförde en större aktivitet över huvud taget i sameärenden utan att föra 
med sig enhetliga åsikter. 

Partipolitiska skiljelinjer uppkom däremot först under periodens senaste del, 
då de konservativas synsätt var präglat av pluralitetsideologi, övrigas av kon-
formitetsideologi. 

Att variationer i synsättet uppkom genom beslutsfattarnas bakomliggande 
intressen är helt klart. Ofta angav olika myndigheter motiv för sina ställnings
taganden, men bakom dessa kunde dölja sig andra, så detta är ett område som 
är svårt att klarlägga helt. 

Att ekonomiska intressen åberopades av riksdagen har konstaterats, likaså av 
flera andra myndigheter, särskilt de som förordade att nomadkulturen skulle 

4. Se ovan s 84 och 98. Av följande kap kommer att framgå hur förändringar i n ivåernas relativa 
betydelse inträdde. 

5. Se ovan s 99 och vidare i avslutn kap s 165 f. 
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bestå. Också enskilda personers önskemål gav utslag, t ex bruksägare Farups 
och sågverksägare Häggströms i riksdagen.6 

Det är också tydligt, att ställningstaganden av myndigheter eller enskilda 
personer utformades med utgångspunkt från en önskan att höja bildningsnivån 
bland samerna. Detta gällde t ex Härnösands domkapitel och biskop Landgren 
men också folkskolinspektörer och vissa riksdagsmän i debatterna om skolan. 
Ett yrkesmässigt intresse för skolutbildning kan ha spelat in här. 

Det vetenskapliga intresset för samerna och deras kultur har troligen också 
kunnat prägla synen på dem. KB Wiklund är kanske det tydligaste exemplet på 
detta, även om han inte ingick i någon av de beslutsfattande instanserna. Hans 
synpunkter, helt i linje med den pluralistiska ideologin, verkar ha beaktats i 
många fall, t ex av biskop Bergqvist.7 

Av ovanstående förklaringar till variationer i synen på samerna förefaller två 
ha varit mest avgörande för den förskjutning mot pluralitetsidologi som uppstod. 
Den första sammanhänger med den relativt starka påverkan av i litteraturen 
framförde idéer som har konstaterats. Genom att dessa undergick en förändring, 
bl a genom Darwins teorier, kom nya synsätt att slå igenom hos vissa myndig
heter. Den andra förklaringen ligger i att det ekonomiska intresse som hela tiden 
fanns kom att få en ny inriktning. Tidigare räknade man jordbruk som mest 
givande näring, medan renskötseln ansågs dömd att försvinna. Senare var man 
klar över jordbrukets obetydliga lönsamhet i vissa trakter men hoppades på 
renskötselns och nomadernas fortlevande. I båda fallen grundade man dessa 
ekonomiska förhoppningar på teorier om samernas framtid. Häri kan man alltså 
se ett samband mellan de två förklaringar till synsättets förändring, som jag har 
konstaterat vara de mest väsentliga. 

6. Se ovan s 66 o 72. 
7. Hänvisn i ut redningsarbetet om skolan. 
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IV Utfallet av myndigheternas åtgärder8 

Syftet med kulturpolitiken gentemot samerna kan framställas som varierande 
längs en skala, där den ena ytterligheten innebar fullständig assimilering i det 
svenska samhället och den andra bevarande av den samiska kultur man ansåg 
mest ursprunglig, rennomadismen. I båda dessa fall liksom i mellanformer 
spelade idén om en viss kulturform en stor roll, och intresset kom att riktas mot 
metoder att införa respektive behålla folket i önskad kultur, något som brukar 
kallas socialisationsprocessen. Genom denna förs individen in i samhället och 
blir lämpad för just den roll han förutsätts komma att spela. 

I detta kapitel skall de tre kulturområdena kyrkan, skolan och språket be
handlas med avseende på vilka konkreta åtgärder som vidtogs och hur utfallet av 
dem blev. Med utgångspunkt från dessa deskriptiva framställningar kan en 
analys göras av hur de svenska myndigheterna försökte genomföra den socia
lisation de ansåg fördelaktig. Sambandet mellan socialisationsformer och de 
olika ideologierna och typerna av politik enligt förut använt schema skall också 
belysas. 

1 Kyrkliga frågor 

I Norrbottens och Västerbottens län kallades församlingarna med ursprung
ligen samisk befolkning lappmarksförsamlingar, också sedan de svenska in
vånarna kommit att utgöra majoriteten. I Jämtlands län räknades samerna som 
medlemmar i icke territoriella lappförsamlingar, som prästerna förestod utöver 
sina vanliga svenska församlingar. Lappmarksförsamlingarnas utsträckning 
samt de kyrkor och speciella lappkapell där gudstjänster för samer anordnades 
visas av följande karta. Alla gudstjänstlokaler var inte i användning under 
samma tid, utan vissa geografiska förskjutningar av verksamheten ägde rum. 

Det reglemente för kyrka och skola i lappmarkerna, det s k Lappmarks 
ecklesiastikverk, som gällde 1870, var som nämnts från 1846. I kyrkligt hän
seende fanns bestämmelser, som rörde endast lappmarks- och lappförsam
lingar. De innebar att man i fråga om språk skulle ta hänsyn till samernas behov 
och anordna gudstjänster på såväl svenska som samiska, om samer var när
varande i kyrkan. Särskild konfirmationsundervisning skulle ordnas för varje 
språkgrupp. Vid kyrkhelgerna, dvs de helgdagar då många samer samlades vid 

8. Detaljerade framställningar av åtgärderna finns i fy ra uppsatser av förf vid Umeå universitets 
historiska institution, Kyrkan och samerna, Samernas skolundervisning 1870-1913, Samernas 
skolundervisning 1913-1925 och Samiskt språk, Andra samiska kulturyttringar. 
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Figur 2. Lappmarksförsamlingar och lappkapell 

kyrkan, skulle kristendomsförhör hållas med dem. På prästerna ställdes kravet 
att kunna tala samiska. Domkapitlet tillsatte alltid prästerna, vilket betydde att 
dessa församlingar saknade valrätt. Visitationer skulle ske tätare än i helt svens
ka församlingar. Två särskilda visitatorer fanns tillsatta, som skulle besöka varje 
församling vartannat år, utöver biskopens och kontraktsprostarnas verksam
het. 9 

Det första initiativet till förändring av särbestämmelserna under tiden efter 
1870 togs år 1873 av kyrkomötet. I en skrivelse till Kungl Maj:t framhölls det 
önskvärda i att alla församlingar blev likställda i fråga om prästtillsättning. 
Härnösands domkapitel yttrade, att man avstyrkte valrätt för församlingar där 
nomader förekom, eftersom dessa antogs inte kunna delta. Däremot tillstyrkte 
man förändring i fråga om ett mindre antal församlingar, som i stort sett saknade 
nomader. Kungl Maj:t beslöt efter detta förslag.1 

År 1874 fastslog Kungl Maj:t att förordningen om kyrkostämma, kyrkoråd och 
skolråd av år 1862 skulle gälla också i Lappmarken. Det tidigare medgivna 
anståndet upphävdes med hänvisning till att mantalsskrivning införts 1866 och 

9. SFS 1846 nr 23. 
1. Eckl dep konseljakt 25 sept 1874. 
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att den allmänna bevillningsstadgan av 1873 skulle gälla också här.2 

1877 gjordes en ändring i reglementet, då bestämmelsen om tätare visitationer 
togs bort för Södra Lappmarken. Domkapitlet, som var initiativtagare, ansåg 
nämligen att utvecklingen gått mot likställdhet med övriga församlingar, och 
Kungl Maj:t fastställde med hänsyn till detta den önskade förändringen.3 

Efter ytterligare några år avskaffade Kungl Maj:t visitatorsbefattningen för 
Södra Lappmarken med samma motivering och även i detta fall på domkapitlets 
initiativ. Av de speciella uppgifterna för visitatorer kvarstod dock skyldigheter
na att avge sexårsberättelser om ecklesiastik verkets tillstånd, samt att utfärda 
betyg i samiskt språk. Dessa överfördes på kontraktsprost och kyrkoherdar.4 

1877 beslöts, att liksom när det gällde andra församlingsbor skulle samernas 
kunskaper kontrolleras vid husförhör i deras hemvist och inte bara vid kyrkhel-
ger.5 

Det tidigare reglementet ersattes 1896 med ett nytt. Man utgick där från att 
landets allmänna kyrkliga bestämmelser skulle gälla också i Lappmarken, och 
därefter meddelades vissa undantag från dem. Fortfarande måste hänsyn tas till 
samernas eventuella behov av egna samiskspråkiga gudstjänster. Särskild kon
firmationsundervisning på samiskt språk liksom särskilda husförhör för noma
der kunde också behöva anordnas, men om dessa arrangemang borde i varje 
enskilt fall präst och församling komma överens, varefter domkapitlet skulle 
stadfästa anordningarna. I fråga om visitationer skulle nu biskop eller kontrakts
prost utföra sådana vart tredje år. I övriga församlingar tycks praxis ha varierat 
mellan vart femte och vart tionde år, även om 4-5 års intervall nämndes i 
kunglig stadga. Någon särskild visitatorsbefattning fanns inte längre. Präst
tillsättningen låg i fortsättningen helt på domkapitlet i fråga om fem kyrkoher
debefattningar och två kapellpredikanttjänster. I övrigt hade församlingarna 
valrätt enligt vanlig ordning.6 

Tiden 1870-1896 hade således i fråga om kyrklig verksamhet i L appmarken 
inneburit en ständig anpassning mot normalförhållandena. Detta hänger givetvis 
samman med den allmänna utvecklingen. Svensk befolkning flyttade in i samisk 
bygd, och samerna blev en relativt sett mindre minoritet. Samtidigt övergick allt 
fler samer till bofast levnadsform. Nya vägar och samhällen anlades. Utveck
lingen gällde särskilt de sydliga lappmarkslänen, och det var också dem besluten 
om särbestämmelsernas upphävande gällt i första hand. 

Den instans som framför allt arbetade för utjämning av olikheterna mellan 
lappmarksförsamlingar och andra var Härnösands domkapitel. Detta är helt i 
samklang med det synsätt som konstaterats beträffande domkapitlet och dess 
biskopar under denna tid.7 Målsättningen var att samerna skulle assimileras i det 
svenska samhället, framför allt genom att övergå till svenskt språk. I och med 

2. K brev 23 jan 1874 nr 159, Hd domkap prot 1874. 
3. Eckl dep konseljakt 26 febr 1877. 
4. Eckl dep konseljakt 28 sept 1883. 
5. Bih till SFS, 11 sept 1877, nr 47. 
6. SFS 1896 nr 3. 
7. Se ovan s 95f och 99. 
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detta kunde bestämmelserna om särskilda gudstjänster o d bortfalla. Omkring 
1870 hade samiskspråkig gudstjänst anordnats i det centrala samiska områdets 
fyra församlingar, Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare. Söder därom, 
i Jämtlands och Västerbottens län, användes endast svenska, och norr därom 
endast finska. Under tiden 1870-1896 upphörde samiska gudstjänster i Arvids
jaur och Gällivare. 

Or* råd t me *l jamii^tjorcLkij*. C mr-<xde meet sam/skspräktja. 
<8?0 

Figur 3. Område med samiskspråkigagudstjänster 

Samiskspråkig konfirmationsundervisning inställdes i dessa församlingar samt i 
Jokkmokk. Bara Arjeplog kvarstod som genuint samiskt i f råga om kyrkliga 
förrättningar. Bakom de förändringar som genomfördes stod såväl domkapitel 
som församlingspräster. Däremot tycks inte några uttalanden ha gjorts av kyr
kostämmor i dessa ärenden. 

Den återstående bestämmelsen om visitationer upphävdes 1908, och hela 
Lappmarken jämställdes därigenom med övriga församlingar i detta avseende. 
Denna ändring i reglementet gjorde Kungl Maj:t sedan i stort sett alla lapp
marksprästerna anhållit om den. Som tidigare nämnts avstyrkte Härnösands 
domkapitel förändring med motiveringen att dessa församlingar fortfarande 
behövde mera tillsyn än andra för att höja den andliga kulturen. Luleå domkapi
tel däremot instämde i prästernas begäran.8 

Regeln om domkapitlets rätt att tillsätta lappmarksprästerna kom att kvarstå 
oförändrad till 1923, trots att flera församlingar vid olika tillfällen anhöll om 
valrätt. Också Luleå domkapitel tog initiativ i denna fråga. Efter att domkapitlet 
gjort en andra framställning i ärendet, beviljade Kungl Majit 1923 valrätt till alla 
prästtjänster utom tre i Lappmarken. Hänsyn skulle fortfarande tas till att 
kunskaper i samiska eller finska kunde erfordras för vissa tjänster.9 

8. Eckl dep konseljakt 14 febr 1908. Jfr ovan s 96f. 
9. SFS 1923 nr 28. 
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De föramlingar som 1896 anordnade samiskspråkiga gudstjänster och kon
firmation fortsatte med detta fortfarande 1925. I fråga om att hålla särskilda 
husförhör med nomaderna kan till och med en större intensitet konstateras, 
likaså när det gällde gudstjänster i de speciella lappkapellen. 

Kungl Maj:t och riksdagen beviljade också anslag för särskild verksamhet 
bland de nomadiserande samerna, som tidigare saknat möjligheter till kyrkliga 
kontakter under stor del av året. Redan 1898 tillsattes på så sätt kontraktsad
junkter, men först 1907 kom en av dem att resa bland nomader.1 1916 beslöts att 
prästerlig verksamhet bland Västerbottenssamerna skulle bedrivas av nomad
skolinspektören under hans resor i t jänsten.2 Kyrkoherden i Karesuando fick 
från 1916 lönetillskott för att resa bland nomaderna, under sommaren ända till 
norska kusten och under vintern till deras vintervisten. Då medlen senare visade 
sig otillräckliga, avgav Kungl Maj:t proposition till riksdagen 1921 om exira 
anslag, vilket båda kamrarna beviljade utan diskussion.4 

Strävandena att jämställa lappmarksförsamlingarna med andra församlingar 
fortsatte alltså under den senare delen av perioden, om än inte lika uttalat. 
Tydligt är, att det nu var församlingar, eller snarare präster, som påskyndade 
förändringar, inte som tidigare domkapitel. Jämställdhetssträvandena torde i 
första hand ha sin grund i verkliga förändringar i församlingarna, där samerna 
nu, särskilt de nomadiserande, blev en allt mer obetydlig minoritet. Samtidigt 
ser man en tendens till större tillmötesgående mot samerna i fråga om särskilda 
kyrkliga anordningar för dem. Även om sammanhanget är otydligt, kan man ana 
ett samband med den omsvängning i fråga om synsättet på samerna och mål
sättningen i kulturpolitiken, som tidigare konstaterats ske i början av 1900-
talet. Nomaderna borde enligt dessa åsikter så långt möjligt hållas borta från 
kontakter med svenskar och deras kultur, detta som ett led i att bibehålla 
nomadkulturen. 

2 Skolfrågor 

Bestämmelser och åtgärder 1870-1913 

Hur skolundervisningen av samernas barn skulle bedrivas var fastställt i 
reglemente av år 1846, tidigare berört sammanfattningsvis.5 Detta hade utarbe
tats efter skarp kritik av kateketundervisning och innebar att alla barn skulle 
placeras i fasta skolor. Man gjorde en skillnad mellan samisktalande och svensk-
eller finsktalande. De förra hänvisades till statens lappskolor, medan de senare 
genom kyrkoherdarna skulle inackorderas i lämpliga svenska hem för att besöka 
vanliga församlingsskolor. Det var föräldrarnas sak att bekosta skolgången, 

1. Jfr ovan s 81. 
2. Eckl dep konseljakt 11 febr 1916. 
3. Eckl dep konseljakt 18jan 1918. 
4. 1921 prop 1:8, punkt 29. Jfr ovan s 82. 
5. SFS 14apr. 1846, nr 23. Jfr ovan s 63. 
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frånsett att ett antal friplatser för mindre bemedlade fanns i lappskolorna. Dessa 
skolor skulle bestå av två avdelningar, en lägre på två år och en högre på tre till 
fyra år. De vanliga skolämnena ingick i kurserna, och målsättningen innebar 
bland annat att full färdighet i att läsa såväl svenskt som samiskt språk skulle 
uppnås. Läraren, kallad skolmästare, måste vara prästvigd. Han hade ansvaret 
för alla distriktets barn, inte bara dem som befann sig i skolan. För undervis
ningen hade han rätt att anta lämpliga biträden. 

Reglementet omfattade inte kateketundervisning, men 1870 hade sådan in
rättats på flera håll efter gammalt mönster, dels genom att skolmästarnas biträ
den besökte hemmen, dels genom att församlingarna anställt kateketer, som i 
allmänhet betalades av staten. 

Missionsskolorna spelade en stor roll omkring 1870. I dem undervisades de 
svenska barn som bodde i närheten och inackorderade samiska barn tillsam
mans. Missionssällskapen bekostade samebarnens uppehåll helt. Vanligen gick 
barnen två eller tre år i dessa skolor. Svenskt språk användes i undervisningen, 
men i v issa trakter måste barnen först lära sig tala svenska. Missionsskolorna 
fungerade i allmänhet som nybörjarskolor, men i Jämtland undervisades på 
folkskolestadiet, efter att småskoleundervisning getts av kateketer.6 

Domkapitlet i Härnösand infordrade i början av 1870-talet uppgifter om elev
antalet i lappskolorna, som var mycket lågt, i stort sett lika med antalet fria 
platser, och man diskuterade möjligheten att ge fler barn undervisning.7 Ett 
resultat av detta blev, att Kungl Maj:t år 1876 a nvisade medel för fyra nya 
katekettjänster i de finsktalande församlingarna. Kyrkoherden i Karesuando 
hade föregående år utbildat lämpliga personer. Det visade sig dock senare vara 
svårt att hålla de nya tjänsterna besatta.8 

Andra resultat av domkapitlets initiativ var att Kungl Maj:t beviljade extra 
anslag till stipendier för seminariestuderande, som åtog sig tjänstgöring i Lapp
marken viss tid, samt att kateketlönen höjdes i de fall, där kateketernas lämplig
het styrktes av pastor. 

År 1875 inrättades ett samiskt seminarium i Jokkmokk, i första hand avsett för 
kateketutbildning.1 Initiativet togs av kyrkoherden där, som också var folk
skolinspektör och visitator. I inträdeskraven ingick att kunna läsa samiskt språk 
rent och flytande, men krav på färdigheter i s venska för att bli utexaminerad 
uppehölls. De flesta eleverna var samiska, endast få rent svenska. Som regel 
saknade de fullständiga folkskolekunskaper vid inträdet.2 För att kompensera 
de bristande förkunskaperna beslöt Kungl Maj:t 1883 och 1889 om utökning 
med ett andra respektive ett tredje läsår.3 

Eleverna rekryterades i stor utsträckning från Jokkmokk och angränsande 

6. Missionssällskapens årsberättelser. 
7. Härnösands domkapitels cirkulär 165, 1871. 
8. Kungl brev nr 962, 1876. Handl ang samernas undervisn. 
9. Lappmarkshandlingar 1875. 
1. Eckl dep konseljakt 21 maj 1875. 
2. Handlingar om lappska seminariet i Mattisudden. 
3. Eckl dep konseljakt 9 mars 1883 och 6 okt 1889. 
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församlingar. Möjligheten att få kompetenta lärare i dessa trakter ökade här
igenom avsevärt. De stipendier som uppbars under seminarietiden förpliktade 
nämligen till tre års tjänstgöring i lappmarksförsamlingar. 

Seminariet fortsatte att ge undervisning i samiskt språk åt alla elever till 1918, 
därefter bara åt dem som avsåg att bli nomadlärare.4 

1875 öppnades också ett småskoleseminarium för finsktalande elever i Hapa
randa. Man räknade med att få tvåspråkiga lärare därifrån till de nordligaste 
församlingarna, men detta seminarium visade sig aldrig ha någon betydelse för 
rekryteringen av lärare till samiska skolor.5 

1877 genomfördes vissa förändringar i reglementets bestämmelser om skol
frågor.6 Lappskolorna hade utsatts för hård kritik, dels för att alltför få elever 
besökte dem, dels för att undervisningen ansågs bristfällig. Skolmästarna hade i 
en del fall uppehållit prästtjänster och lämnat skolan åt biträde, och dessutom 
hade bara lägre avdelning anordnats. De förändringar som genomfördes beträf
fande lappskolorna var, att bestämmelsen om prästexamen som kompetenskrav 
för skolmästare utbyttes mot krav på folkskollärarexamen, att bidrag till inac
kordering skulle ges till barn utöver frieleverna och att även svenska barn skulle 
tas emot, förutsatt att de samiska barnens undervisning inte hindrades. För de 
barn som inte fick möjlighet till skolgång i lappskolor eller folkskolor beslöts att 
kateketundervisning skulle anordnas. Detta var som nämnts redan praxis, men 
tidigare inte i enlighet med reglementet. 

Under tiden från 1877 till 1896 g jordes inga ändringar av reglementets be
stämmelser i skolfrågor. Men Kungl Maj:t fattade däremot beslut om vissa 
lokala förändringar, vanligen efter hänvändelse av domkapitlet, som dock i flera 
fall fått framställningar om önskade anordningar av folkskolinspektörer. 

De lokala åtgärderna för att förbättra skolväsendet tyder på att en omsväng
ning skedde i fråga om principen för samebarns skolundervisning. Från 1877 till 
och med år 1884 syftade vidtagna ändringar till att samordna svenskt och samiskt 
skolväsen. År 1878 drogs således de befintliga katekettjänsterna i Karesuando in 
för att ersättas av samebarnens inackordering vid församlingsskolor. Senare 
anhöll domkapitlet om att en småskollärare skulle få avlönas ur anslaget till 
Lappmarks ecklesiastikverk, som var avsett endast för sameskolor.7 Kungl 
Maj:t beviljade detta, och nästa år gjordes ett liknande arrangemang i Gällivare.8 

I Arvidsjaur genomfördes en total omläggning av det samiska skolväsendet. 
Man hade tidigare haft tre kateketer i verksamhet. Församlingen hade uttalat sin 
tillfredsställelse med detta system och avböjt medel för inackordering vid-
svenska skolor. Efter förslag från folkskolinspektör beslöt domkapitlet 1884 att 
dra in katekettjänsterna, sedan biskop Landgren uttalat att undervisningen i dem 
var undermålig, och att tiden förspilldes med onödigt inlärande av samisk 

4. Grundström sid 72. Jfr också s 134. 
5. Odencrants s 288 f. 
6. Fxkl dep konseljakt 11 sept 1877. 
7. Karesuando kyrkost prot 6 juli 1883. 
8. Eckl dep konseljakt 31 okt 1884. 
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läsning. Trots protester från församlingen genomfördes att samebarnen skulle gå 
dels i en missionsskola, som planerades, dels i en folkskola där inackordering 
ordnades. Kungl Maj:t biföll anslag ur ecklesiastikverkets fond för båda dessa 
skolor.9 

År 1884 inrättades en ny skola också i Jukkasjärvi, i detta fall en statlig lapp
skola av tidigare modell men här med ett antal friplatser också för finsktalande 
barn, bekostade av ett speciellt anslag för folkundervisningen bland finnar, 
utöver de samiska friplatserna, som ecklesiastikverket tillhandahöll. De befint
liga katekettjänsterna hade visat sig otillräckliga, trots att också missionssäll
skapen inrättat skolor i församlingen.1 

Från och med år 1885 innebar de lokala förändringarna under flera år framåt en 
uteslutande satsning på kateketskolor. Kungl Maj:t beslöt detta år att bekosta 
en kateket i Gällivare,2 och i Jämtland inrättades en tredje katekettjänst för det 
nordligaste området.3 1887 framförde samerna i Gällivare önskemål om ännu en 
kateket, vilket också beviljades.4 Samtidigt fick Jokkmokk en ny kateket utöver 
den tidigare verksamme.5 Redan 1891 anhöll skolrådet om en tredje tjänst, 
vilken också blev inrättad.6 Under dessa år fattade Kungl Maj:t upprepade 
gånger beslut om höjningar av kateketarvoderna.7 

En ny skolform för samebarn tillkom under 1890-talet, nämligen så kallade 
vinterkurser. Dessa prövades först av Lapska Missionens Vänner i Lannavaara 
barnhem, men på bekostnad av ecklesiastikverket. Skolformen innebar en an
passning till samernas önskemål om undervisningstider. Barnen gick i skola 
ungefär tre månader under samernas vintervistelse i skogslandet och medföljde 
sedan föräldrarna på flyttningen till Qällen.8 

Sedan man funnit vinterkursformen effektiv, infördes sådan 1895 i Karesuan
do och 1896 i Jukkasjärvi lappskola.9 

Det nya reglemente som antogs för Lappmarks ecklesiastikverk år 18961 

innebar i fr åga om skolväsendet att man fastställde tre olika former för same
barnens skolgång, nämligen i lappfolkskolor, motsvarande de tidigare lapp
skolorna, i kateketskolor och i svenska skolor med inackordering i l ämpliga 
hem, detta tänkt för församlingar där lappfolkskola saknades. I princip var alltså 
skolorganisationen som den beslutats 1877. Men man fastslog undervisnings
tider för lappfolkskolan som skulle motsvara den svenska folkskolan, även om 

9. Arvidsjaurs kyrkost prot 8 juni 1878. Härn domkap prot 1884— 1885. Arvidsjaurs kyrkost prot 
4 april 1885 och 25 april 1885. 

1. Eckl dep konseljakt 13 maj 1887. 
2. Gällivare skolrådsprot 25 mars 1885. 
3. Eckl dep konseljakt 18 sept 1885. 
4. Gällivare skolrådsprot 13 nov 1887. 
5. Härn domkap prot 22 aug 1888. 
6. Jokkmokk skolrådsprot 19 juli 1891. 
7. Kungl brev 1 okt 1886, 25 febr 1887. 
8. LMV:sårsber. 
9. Karesuando skolrådsprot 30 juli 1894 och 26 okt 1894. Domkap prot 11 sept 1895. Ecklesiastikdep 
konseljakt 5 maj 1896. 
1. SFS nr 3, 1896. 
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domkapitlet kunde medge kortare läsår än dennas 36 veckor. Kateketskolan 
skulle omfatta 28 veckor och organiseras som mindre folkskola2 med skolrådets 
ordförande som närmast ansvarig. 

Den nya vinterkursformen, som visat sig användbar i de nordliga försam
lingarna, nämndes inte i r eglementet, inte heller missionsskolorna. 

Några egentliga förbättringar som följd av det nya reglementet tycks inte ha 
inträtt. Fortfarande fanns stora problem med att många samebarn saknade 
undervisning och att andra fick endast bristfällig. En åtgärd som gav vissa 
resultat var däremot att vinterkursformen infördes på några håll. Genom an
passningen till samernas årstidsbundna levnadssätt kunde den erbjuda många 
barn skolgång, men undervisningstiden per år blev bara omkring tre månader. 

Den tidigare utbyggnaden av kateketundervisningen fortsatte efter 1896. Nya 
tjänster beviljades i A rjeplog vid tre tillfällen, i Jok kmokk och i Ju kkasjärvi.3 

Initiativen togs av skolråd och folkskolinspektörer. Flera försök att tillsätta 
obesatta tjänster och att utbyta dåligt utbildade kateketer gjordes också. Ar
vodena höjdes,4 och viss reseersättning beviljades.5 

Parallellt med att kateketundervisningen utökades ställde staten medel till 
förfogande för fast undervisning, men detta skedde i mindre utsträckning. I 
Västerbotten bidrog ecklesiastikverket till svenska skolor, där också samebarn 
togs emot vissa tider,6 och detsamma medgavs för Arjeplog.7 Från och med 1908 
betalade också staten inackorderingsbidrag för elever i miss ionsskolor, men de 
utgick bara för bofasta samebarn.8 

Resultatet av skolåtgärderna 1870-1913 

Den kvantitativa utvecklingen av de olika skolformerna för samebarn redo
visas i diagram 1 -9, bilaga 3. Uppgifterna till dessa är hämtade ur flera källor med 
varierande grad av exakthet. Missionssällskapens årsberättelser uppger barn
antalet för vaije skola, och undantagsvis finns lika preciserade siffror i vissa 
församlingars skolstatistik. I övriga källor, Handlingar till prästmöten, dom
kapitlens protokoll och cirkulär, visitationshandlingar, folkskolinspektörernas 
berättelser samt protokoll från kyrkostämmor och skolråd, förekommer exakta 
antal mera sporadiskt. Statistiken från kateketernas verksamhet är troligen den 
minst tillförlitliga. Dels var dessa lärare ibland inte skrivkunniga, och uppgifter
na lämnades då av församlingspräster efter muntlig redogörelse, dels kan vissa 
barn ha undervisats under mer än en period av året men medräknats i statistiken 
varje gång. Detta kan vara fallet, när t ex i Ka resuando antalet kateketundervi-
sade barn överstiger antalet skolpliktiga. Men dessutom har troligen åtskilliga 

2. Mindre folksk var vanligen 3-4 klassiga och krävde ej folkskollärarex. Sörensson s 97. 
3. Domkap prot 6 sept 1899, Kungl brev 6 febr 1903, Jukkasjärvi skolrådsprot 13 mars 1911 o ch 

21 apr 1912. 
4. Kungl brev 23 aug 1907, 13 mars 1908, 2 juli 1909. 
5. Kungl brev 8 febr 1900, Domkap prot 17 febr 1902. 
6. Vilhelmina skolr prot 20 nov 1909, Kungl brev 20 sept 1912. 
7. Exp o konceptbok 1909, bil 4. 
8. Eckl dep konseljakt 22 maj 1908. 
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elever över skolåldern deltagit.9 Uppgifterna om antalet skolpliktiga barn har 
lämnats av församlingsprästerna till stiftets prästmöten och kan bedömas som 
ganska tillförlitliga. 

Under de första åren av perioden skulle enligt reglementet samisktalande barn 
ha undervisats i de statliga lappskolorna, övriga i församlingsskolorna. I lapp
skolorna gick, som diagrammen visar, sammanlagt bara omkring tjugo barn. 
Detta motsvarar antalet friplatser för obemedlade. Också kvalitativt gav skol
formen dåliga resultat. Som nämnts berodde detta bland annat på att prästut
bildning fordrades av skolmästarna. Svår prästbrist rådde i stiftet, och det var 
vanligt att de utöver skolarbetet åtog sig prästtjänster och lämnade undervis
ningen åt biträde.1 

Endast åtta barn tycks ha varit inackorderade vid svenska skolor, så i detta fall 
var reglementets intentioner ännu sämre åtföljda. Däremot hade församlingarna 
Jokkmokk och Gällivare inrättat ambulerande småskolor, speciellt för same
barn. 

Genom övriga skolformer nåddes ett något större barnantal. Katekettjänster 
fanns i flera församlingar. Undervisningstiden för vaije barn var i allmänhet 
mycket kort. Dessutom var svårigheterna stora, när det gällde att anställa 
lämpliga kateketer. I de norra församlingarna måste undervisningen inskränkas 
till läsning och kristendomskunskap, eftersom kateketerna inte kunde skriva 
eller räkna.2 Detsamma gällde för övrigt de i Gällivare anställda småskollärarna 
för samebarn. 

Missionsskolornas undervisning var utan tvekan den kvalitativt bästa, ledd av 
utbildade lärare. Skolorna var uppskattade av samerna, eftersom de oftast var 
bra placerade med hänsyn till aktuella flyttningsvägar och dessutom tillhanda
höll undervisning och inackordering gratis. 

Enligt uppgifterna till prästmötet 1876 skulle antalet skolpliktiga samebarn ha 
varit närmare 800. Om den ofta synnerligen begränsade kateketundervisningen 
medräknas, kan man uppskatta att mellan 400 och 450 barn gick i skola,3 vilket 
kan innebära drygt 50%. Egentliga folkskolekunskaper kunde barnen få i m is
sionsskolorna, ibland i lappskolorna och eventuellt i de svenska församlings-
Skolorna. Troligt är, att bara mellan 15 och 20% av samebarnen fick så omfattan
de skolgång. 

En jämförelse med hela Härnösands stift visar att samebarnen hade en sämre 
skolsituation än övriga. År 1875 hade 66,7% av stiftets skolpliktiga barn gått i 
någon form av skola, medan 29,9% undervisats i hemmen.4 I hela Sverige 

9. Skolålder för samebarn var 10-15 el 16 år enl 1846 regi. Från 1896 8-14 år. Först 1925 fastställdes 
samma skolålder som för svenska barn, från 7 år, och tidigare åsikter om samebarnens senare 
mognad sades sakna grund. Enl miss sällskis årsber brukade skolbarnen vara 10-20 år. I de 
norra kateketsk kan åldern ha varit hög, eftersom konf underv ofta gavs vid 20-30 års åld. 
(Vis prot.) Jfr vidare s 127. 

1. Eckl konseljakt 11 sept 1877. 
2. Den av prästerna uppställda statistiken över verksamhet i Jukkasjärvi och Karesuando är under

tecknad av kateketerna med initialer eller bomärke. 
3. Häri ingår troligen åtskilliga över skolåldern. 
4. Uppgifter från folkskolinspektörernas årsberättelser 1875. 
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uppges för år 1880, att 91% av de skolpliktiga barnen undervisats i skola och 
6,7% i hemmen.5 

De problem man försökte komma till rätta med genom förändringen av regle
mentet 1877 kom delvis att kvarstå. Kvalitativt bör lappskolorna ha blivit bättre, 
då folkskollärarexamen var kompetenskrav i stället för prästexamen, men det 
var fortfarande svårt att få elever utöver de fria platserna. Däremot tog man 
emot många icke samiska barn. 

I kateketskolorna var undervisningen av mycket växlande kvalitet. För
samlingarna i seminariets grannskap lyckades oftast få examinerade småskol-
lärare anställda som kateketer, och även i småskolorna blev situationen för
bättrad. Detta gällde särskilt Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare.6 De största 
problemen fanns fortfarande i Karesuando och Jukkasjärvi. Andelen nomader 
var stor och flyttningsvägarna långa. Kateketundervisning ansågs principiellt 
bäst, men svårigheten att få utbildade kateketer var närmast oöverstiglig. Finska 
bedömdes som bästa skolspråk, och följaktligen var det småskollärare, exami
nerade från Haparanda seminarium, som borde komma i fråga. Men eftersom 
hela skolväsendet i den finsktalande delen av landet undergick en snabb ut
veckling med många nyinrättade skolor på statens och även församlingarnas 
bekostnad, hade lärarna goda arbetsmöjligheter under lättare förhållanden än 
dem kateketskolorna erbjöd. I Karesuando drogs kateketverksamheten in 1877, 
men i Jukkasjärvi fortsatte man med undermåliga lärare.7 Redogörelserna för 
kateketundervisning i Jukkasjärvi vittnar om oregelbunden tjänstgöring med 
långa tider av overksamhet på grund av ogynnsamt väder och samernas flytt
ningar. Två veckor tycks ha varit en vanlig längd på undervisningsperiod.8 Den 
under 1890-talet nytillkomna skolformen vinterkurs betydde dock en klar för
bättring av skolsituationen i dessa trakter. I Jämtland tillät kateketorganisatio-
nen perioder på mellan åtta och sexton veckor, eftersom man koncentrerade 
barnen till en viss familj under flyttningen. I stort sett kunde man uppehålla des
sa skolor med examinerade småskollärare.9 

Missionssällskapens skolverksamhet utökades ytterligare, särskilt genom 
Lannavaara barnhem, som drevs av Lapska Missionens Vänner och tog emot 
barn från både Jukkasjärvi och Karesuando, de senare ungefär två tredjedelar av 
samtliga. Kritik mot missionsskolorna började framföras under denna tid. Vis
serligen var deras framgångar i fråga om kunskapsmeddelande betydande i 
jämförelse med de andra skolformerna, men på vissa håll ansåg man, som 
tidigare berörts, att elevernas framtid som nomader hotades, då de blev vana vid 
bofast och bekvämt levnadssätt och därigenom mindre lämpade för nomadliv.1 

5. Sörensson s 142. 
6. Vid diskussion om flyttning av seminariet inom Jokkmokk 1894 framhölls, att av de dittills 194 

eleverna hade 70 kommit från Jokkmokk, 29 från Aijeplog och 18 från Gällivare. Man kan räkna 
med att dessa sökte sig till hembygden i stor utsträckning, bl a på grund av de samiska dialekter
nas olikhet. 

7. Brevväxling mellan domkapitel och kyrkoherden visar att man fortfarande hade lärare utan nå
gon som helst skrivkunnighet. Domkap föreslog att de skulle undervisas i nå gon folkskola, vil
ket dock inte tycks ha verkställts. Domkap prot 1881 och 1882. 

8. Statistik i Lappmarkshandlingar. 
9. Lappmarkshandlingar, Visitationsprot. 
1. KB, lappfogdar, som också åberopade samer i Gäl livare. Jfr kap III s 99 ff. 
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Inom missionssällskapen var man medveten om den tilltagande kritiken, och 
betonade att man börjat sända hem barnen till sommarferier i fjällen i stället för 
att som tidigare ordna feriearbeten i b ofasta hem.2 I Jä mtland inrättades Hill
sands barnhem, som tog emot samiska och svenska barn för skolgång med 
konfirmation som avslutning.3 

Kvantitativt kan man, som diagrammen visar, se en viss ökning av antalet 
undervisade barn under den tid det förändrade reglementet styrde skolväsen
det, 1877-1896. Bakom denna aktivering ligger säkert insatser av biskop Land
gren, som tillträtt sin tjänst 1876 och ivrade mycket för folkbildning.4 Men också 
tillkomsten av seminariet 1875 gav ökade möjligheter för utbyggnad under de här 
aktuella åren. 

Exakta uppgifter om antalet skolpliktiga barn under 1890-talet finns bara i liten 
utsträckning, men det förfaller troligt att en ökning skett sedan 1876,5 och hela 
antalet skulle kunna vara omkring 900. En uppskattning av antalet undervisade 
barn pekar mot över 600. Liksom tidigare gäller, att bland de senare antagligen 
fanns åtskilliga över skolåldern. En förbättring hade dock inträtt jämfört med 
läget 1876, och man kan tänka sig att närmare 70% av de skolpliktiga barnen fått 
undervisning i någon form. Också andelen som erhöll folkskoleundervisning 
visar en ökning. Över 150 samebarn torde ha gått i folkskola 1896, nämligen i 
missionsskolor, lappskolor och i s venska skolor. Dessa bör ha kunnat utgöra 
minst 20% av samtliga. 

Inte heller under tiden för nästa reglemente, 1896-1913, kom lappskolorna att 
få den anslutning man tänkt sig, frånsett Skytteanska skolan i Västerbotten, som 
redan tidigare tagit emot ett större antal samiska elever. Gällivare lappskola 
drogs in 1912 som överflödig.6 

I denna församling och i vissa andra områden, Jukkasjärvi, Jokkmokk, Aije-
plog och Jämtland, byggdes kateketorganisationen ut, men liksom tidigare fanns 
problem med outbildade lärare. Undervisningen i Jukkasjärvi och Gällivare 
uppgavs vara bristfällig.7 I den förra församlingen hjälptes situationen upp av 
vinterkursundervisning, men i Gällivare ansågs inte samerna vara tillräckligt 
stationära för sådana skolor.8 De övriga församlingarna med kateketundervis-
ning hade examinerade lärare och lyckades dessutom ofta organisera längre 
sammanhängande perioder av skolgång. Men uppgifter finns också om att vissa 
barn, t ex i Jokkmokk, fått endast nio dagars undervisning.9 

Systemet att få samebarnen inackorderade vid svenska skolor tilllämpades 
särskilt i Karesuando och Arvidsjaur, där man nådde ganska många barn på 
detta sätt. I Västerbotten och Arjeplog satsade också på flyttande församlings

2. Missionssällskapens årsberättelser. 
3. Stockenfeldt s 32 ff. 
4. Bygdén 1, sid 39f. Landgren invaldes 1876 i Sv Missionssällskapets direktion. Se också s 94f. 
5. Uppgifterna i SÅ om hela antalet samer visar någon ökning. 
6. Förslag från skolrådet, som Luleå domkapitel tillstyrkte. 
7. Visitationsprot och domkap prot. 
8. Gällivare skolrådsprot lOokt 1907. 
9. Lappmarkshandl 1897 och 1900. 
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skolor, speciellt inrättade för samebarn. Det var troligen mest bofasta samers 
barn som besökte dessa skolor. I Jokkmokk och Gällivare fanns sedan länge 
flyttande småskolor vars verksamhet tycks ha varit ungefär som kateketsko-
lornas. 

Missionsskolornas barnantal visar en nedgång under de sista åren före skol-
omläggningen 1913. Kritiken mot dem kan ha spelat in, men också ekonomiskt 
tycks verksamheten ha blivit betungande.1 Missionssällskapen anhöll om statli
ga bidrag för inackordering av skolbarn, men detta beviljades bara för barn till 
bofasta samer.2 

Ett påtagligt problem var fortfarande att många samebarn saknade undervis
ning. I Handlingar till prästmötet i Luleå 1908 finns uppgifter om skolgång för de 
båda nordliga länen, på vilka tabell 1 bygger. Andelen barn utan skolundervis
ning i hela församlingarna är uträknad efter folkskolinspektörernas uppgifter 
1908. För Jämtlands län finns inte motsvarande uppgifter. Skolorganisationens 
utbyggnad där tyder på att läget var bättre än i de nordligare länen. 

Tabell 1. Samebarnens skolundervisning år 1907 
Antal skolpl samebarn Undervisade samebarn Ej underv Hela förs Ej underv 

Församling 
nomader bofasta S:a nomader bofasta S:a antal proc. ej und.,% + hemuv 

Fredrika — 2 2 1 — 1 1 

Åsele - 4 4 - 4 4 0 

Vilhelmina 31 29 60 18 10 28 32 53,3 14,3 32,5 

Tärna 5 64 69 2 45 47 22 31,9 21,1 45,1 

Sorse le 20 20 40 2 0 2 38 95,0 44,5 79,0 

S. Lappmarken 56 119 175 23 59 82 93 53,1 

Arvidsjaur 19 108 127 12 101 113 14 11,0 6,1 17,7 

Malå3 - 42 42 - 26 26 16 38,0 13,1 

Arjeplog 43 92 135 40 84 124 11 8,2 6,4 16,6 

Jokkmokk 35 11 As b 
46 40 - 40 6 13,0 2,5 13,3 

Gällivare 39 9 

X) 00 

38 - 38 10 20,8 i 
Jukkasjärvi 114 6 120 93 - 93 27 22,5 7,9 

Karesuando 100 4 104 36 - 36 68 65,4 J 
Norrb.+Malå 350 272 622 259 211 470 152 24,4 6,2 

Källa: Handlingar till prästmötet i L uleå 1908, folkskolinspektörsberättelser 1908. 

a. Mala behandlades i s kolhänseende ofta tillsammans med Arvidsjaur, trots olika länstillhörighet. Norrbottens län och Mala ut
gjorde ett visitatorsdistrikt, N Lappmarken, Västerbottens län utom Malå S Lappmarken. 

b. Påfallande litet antal skolpliktiga samebarn har uppgetts för Jokkmokk och Gällivare. Här verkar det troligt, att en del av de 
bofasta samerna inte längre medräknats i sti ftsstatistiken. Däremot tycks de ha räknats som samer i för samlingarnas skolstatistik, 
som diagram 5 och 6 delvis bygger på. 

1. Årsberättelser. 
2. Eckl konseljakt 22 maj 1908. Jfr s 97. 
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I hela landet uppgavs andelen skolpliktiga barn som ej deltagit i undervisning år 
1907 vara 2,5%. Hemundervisade var 1,1%.3 Även om uppgifterna rörande 
samebarnens skolgång inte är helt riktiga, är det tydligt att samiska barn fort
farande hade sämre möjligheter än svenska, och detta gäller såväl i jämförelse 
med hela landets befolkning som med befolkningen inom lappmarkskommuner
na. 

Att många samebarn i Karesuando, Jukkasjärvi och Gällivare fick undermålig 
skolundervisning eller kom att sakna sådan helt, visas av att de ibland inte kunde 
antas till konfirmationsundervisning, och annars ofta konfirmerades först vid 
20-30 års ålder.4 Minimikraven tycks ha varit ungefär småskoleutbildning. En 
konsekvens av utebliven konfirmation var, att man blev utestängd från vigsel. 
Biskopar har vid flera tillfällen påtalat, hur befolkningen i norr, särskilt samerna, 
levde i "konkubinat" av denna anledning. Olof Bergqvist utverkade under sin 
tid som präst i Gällivare medel för s k hednaskolor, där vuxna analfabeter 
undervisades för att sedan konfirmeras och i flera fall vigas.5 

De olika diagrammen visar hur en påtaglig differentiering uppstått i fråga om 
skolorganisationen för samer. I områden med långa flyttningar hade kateket-
verksamhet prioriterats. Detta gäller dels Jämtland, diagram 1, dels ett samman
hängande område från Arjeplog i söder och norrut, diagram 4-7. Men här hade 
Karesuando kommit att utgöra ett undantag, som visats av praktiska skäl. I det 
mellanliggande området, Västerbottens län och Arvidsjaur, var samerna i myc
ket större utsträckning bofasta eller flyttande över mindre betesland. Här hade 
utvecklingen gått mot fasta skolor. Detta är de trakter där kvalitén på undervis
ningen sannolikt var den högsta, men som visas av diagram 2 och 3, liksom av 
tabellen, var påfallande många barn helt utan skolgång. Det bästa skolväsendet, 
om man ser såväl till andelen undervisade barn som till möjligheten att gå i 
folkskola, tycks ha vuxit fram i Jämtland, diagram 1, och Arjeplog, diagram 4, 
där kombinationen av kateketskolor med utbildade lärare och fasta folkskolor av 
olika slag gett goda resultat. 

Åtgärder 1913-1925 

1913 genomfördes en genomgripande reform av det samiska skolväsendet. De 
diskussioner som föregick har nämnts tidigare i ol ika sammanhang men skall 
sammanfattas här. 

Redan under senare delen av 1800-talet hade kritik av missionsskolorna och 
deras inackorderingsformer börjat framföras. Den kom i f örsta hand från de 
tjänstemän som inom sitt område hade ansvar för renskötseln, nämligen KB och 
lappfogdarna, och grundades på att problem uppstått med rekryteringen av 
tjänstefolk i nä ringen, samt en allmän oro över att nomader övergick till bofast 
levnadssätt. Också bland samerna i vissa trakter tycks en opinion mot skolfor-

3. SOS Folkskolorna 1911. 
4. Visitationshandlingar. 
5. Bergqvist 1928, s 2 f. 
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men ha uppstått, t ex i Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi och Karesuando. 
Däremot uttryckte de jämtländska samerna sitt gillande av dessa skolor, och 
anslutningen till dem i V ästerbotten visar också uppskattning.6 De skolformer 
som ansågs lämpliga av missionsskolornas motståndare var kateketskolor och 
från 1890-talet vinterkurser. 

En motsatt uppfattning om skolgången fanns hos kyrkans och skolans tjäns
temän, som främst såg till bildningsnivåns höjande. Men under 1900-talets 
början kan man också i dessa kretsar finna ställningstaganden mot missions
skolorna. Mest betydande i detta fall blev biskop Bergqvists. Vid denna tid 
uppstod bland samerna en rörelse för fasta skolor och höjande av undervis
ningsnivån, framförd t ex i "Samefolkets Egen Tidning". I stort sett tycks 
dessa åsikter ha varit begränsade till Västerbotten.7 

1907 framfördes ett förslag om ny skolorganisation till Luleå domkapitel av 
folkskolinspektör Karnell, verksam i de norra församlingarna. Han kritiserade 
framför allt lappfolkskolorna för att skapa lust till bekvämlighet, och ansåg det 
för övrigt vara en bortkastad kostnad att ge nomadsamer folkskoleutbildning, 
som de inte behövde. Förslaget byggde i första hand på tre månaders vinterkur
ser under fem år. Vissa kateketskolor borde behållas, samt missionsskolor för 
föräldralösa och kroppsligt svaga barn.8 

Den tidigare behandlade riksdagsdebatten 1908 om åtgärder för att bibehålla 
nomadbefolkningen visare, att också i denna instans fanns delade meningar om 
hur skolväsendet för samebarnen skulle ordnas.9 

Närmast som en följd av folkskolinspektör Karnells inlaga påbörjades det 
kommittéarbete angående sameskolväsendets organisation, som leddes av bis
kop Bergqvist med folkskolinspektörerna Karnell i No rrbotten och Österberg i 
Västerbotten som särskilt tillkallade.1 1909 överlämnades de kommittérades 
förslag, och efter remissbehandling antog riksdagen det i ungefär oförändrat 
skick, varefter det utfärdades som kungörelse för att nästan omedelbart träda i 
kraft.2 

I den nya organisationen skildes mellan nomadiserande och bofasta same
barn. De senare hänvisades till svenska skolor, medan övriga ovillkorligen 
skulle delta i den särskilda nomadundervisningen. Denna bestod av tre års 
kateketundervisning i vad som nu kallades vandrande nomadskolor, följd av tre 
år i fasta nomadskolor, som anordnades efter mönster av de tidigare vinterkur
serna, alltså med tre månaders skolgång per år. Vid de fasta skolorna måste 
inackordering tillgripas, och man föreslog i första hand samiska hem i närheten 
eller särskilda samiska hushåll. För lärarna gavs jämförelsevis goda lönevillkor, 
medan man krävde en utbildning på bara nio månader utöver folkskola.3 Under 

6. Visitationsprot Gällivare 1879, Jukkasjärvi 1889, Lappmarkshandl 1896, inlaga av folkskolinsp 
I Johansson, Lappf prot 1899, Jämtl. 

7. Se vidare s 143 ff. 
8. Karnells årsber 1907. 
9. Se ovan s 83. 
1. För kommittémedlemmarnas syn på samerna har tidigare redogjorts s 91 f. 
2. SFS 1913, nr 287. Angående riksdagsdebatten se ovan s 83 f. 
3. I den slutliga behandlingen beaktades ett förslag i pr ofessor Wiklunds remissyttrande att utbild

ningen skulle kompletteras med repetitionskurser. 
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domkapitlet beräknades skolrådets ordförande ha tillsyn över skolorna, avgöra 
vilka barn som skulle hänvisas till nomadskolor samt planera de vandrande 
lärarnas verksamhet. 

Med tanke på att levnadssättet för samerna utvecklats så olika i d e skilda 
områdena och att detta vid tiden för den nya organisationens tillkomst resulterat 
i att varierande skolsystem tillämpades, är det förvånande att de kommittérade 
nu utarbetat ett förslag som var helt likriktat för hela Lappmarken. Men i den 
bifogande motiveringen framhölls hur tidigare system misslyckats. Helårssko
lorna sades ha bidragit till att samebarn avvants från nomadliv, lappfolkskolorna 
hade utnyttjats av alltför få barn, kateketskolor hade använts i för liten utsträck
ning och med inkompetenta lärare, och ett stort antal barn hade helt saknat 
undervisning. Vid förslagets utformning sades två huvudprinciper ha varit väg
ledande, att ge samtliga barn så god undervisning som möjligt och att ordna 
skolgången så att barnen inte avlägsnades från nomadlivet och därmed stammen 
försvagades och utrotades.4 

De bofasta samernas barn skulle nu uteslutande undervisas i svenska försam
lingsskolor eller i missionsskolor. Liksom tidigare utgick ganska betydande 
belopp från anslaget till Lappmarks ecklesiastikverk för inackordering, och till 
vissa skolor med samebarn som elever betalades bidrag. Redan 1916 visade sig 
missionssällskapens skolor i Karesuando och Lannavaara överflödiga och blev 
indragna. I dessa hade till största delen nomadbarn undervisats före omorganisa
tionen. De övriga missionsskolorna fortsatte sin verksamhet med barn från 
bofasta samehem och bygdens svenska familjer. De kom under åren 1919-1921 
att övertas av respektive församlingar, men Svenska Missionssällskapet be
kostade fortfarande sameelevers inackordering.5 

Skolsituationen för de bofasta samebarnen bör ha undergått en förbättring i 
och med att Luleå domkapitel tog initiativ till en allmän uppryckning av skol
väsendet i lappmarksförsamlingar med icke finsktalande befolkning.6 Kungl 
Maj:t ställde ett anslag till domkapitlets förfogande, och senare beviljade riks
dagen betydande medel för inackordering.7 

En annan möjlighet till skolgång för avlägset boende bofasta samebarn öppna
des i o ch med att s k a rbetsstugor inrättades i fle ra Norrbottensförsamlingar. 
Arbetsstugor var av staten inrättade barnhem för avlägset boende med syfte att 
ge tillfälle till skolgång, speciellt i finsktalande bygder. 
Vistelsen i dessa skulle betalas av Lappmarks ecklesiastikverk för samiska 
barn.8 

Försöken att genomföra omorganisationen av nomadskolväsendet gav skif
tande resultat. I de trakter där man tidigare praktiserat kateketundervisning, dvs 
i Jämtland och i Norrbottensförsamlingarna utom Karesuando, kunde man i 

4. Bergqvist, Förslag 1909. 
5. Handlingar till prästmötet i Lu leå 1921. 
6. I de finskspråkiga församlingarna hade staten sedan länge bekostat skolbyggnader, skolhem 

och lärarlöner med särskild tanke på att främja svenska språkets utbredning. Tenerz 1960. 
7. Domkapitelprot 1915, 1919 och 1920. 
8. Kungl. brev 3 maj 1918. 
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stort sett fortsätta denna som tidigare, nu under namn av vandrande nomadsko
lor. I Västerbotten och Karesuando uppstod däremot problem, dels med lärar-
rekry te ringen, dels med att barnen inte infann sig till skolorna.9 

När det gällde de fasta skolorna kan liknande iakttagelser göras, nämligen att 
de kunde starta tämligen smidigt i de församlingar som tidigare haft lappfolk
skolor, vilkas verksamhet de fortsatte med vissa förändringar. I Jämtland och 
Västerbotten, samt i vis s mån i Karesuando sände däremot samerna som förut 
sina barn till missionsskolorna, vilket nu var förbjudet för nomader.1 

Med anledning av motgångarna påböljades redan 1915 en ny utredning.2 

Initiativet till detta togs av lappfogden Erik Bergström i Västerbotten, varefter 
KB i länet föreslog Kungl Maj:t att skolråden skulle fråntas sina uppgifter att 
övervaka nomadskolväsendet. Detta blev också den mest framträdande orga
nisationändringen i det förslag de sakkunniga avgav. Det utfärdades som kun
görelse för att träda i kraft i Västerbottens och Jämtlands län 1917, i Norrbottens 
1918.3 Som ersättning för skolråden inrättades nu en befattning som nomadskol
inspektör. Flera instanser hade i sina remissyttranden kritiserat att man fråntog 
skolråden medinflytände, bl a Folkskolöverstyrelsen och Statskontoret, som i 
denna åtgärd såg ett avsteg från den kommunala självstyrelsen. Men de sak
kunnigas mening var, att ansvaret för misslyckandet med 1913 års reform låg hos 
skolråden, som i många fall inte kunnat fullgöra sin uppgift, samt hos samerna 
själva, som gjort motstånd mot nomadskolan.4 

Den organisation av skolan som beslutats 1913 behölls oförändrad, men den 
nya kungörelsen betonade vikten av lämpliga lärare och av väl avpassade 
inackorderingsformer för de fasta skolorna. Det förra skulle man försöka nå 
genom att rekrytera lärare som själva växt upp i nomadliv, det senare genom att 
ordna särskilda samiska hushåll med bostäder i kå taform. Detta framhölls som 
särskilt viktigt i de trakter där renskötseln mest hotades av förfall, dvs där 
samerna redan blivit delvis bofasta. 

Sedan Karnell tillträtt tjänsten som nomadskolinspektör var en av hans första 
åtgärder att anordna en utbildningskurs för vandrande nomadlärare. Femton 
elever från alla delar av Lappmarken genomgick den, och senare också två 
fortsättningskurser.5 

Närmaste anledningen till det förnyade utredningsarbetet 1915 hade ju varit 
den låga närvaron i skolorna, speciellt i Västerbottens län. Karnell anordnade i 
början av sin tjänstgöring sammanträffanden med samer i Västerbotten och 
Jämtland för att få till stånd en organisation som skulle medföra bättre närvaro. 
Vid hans besök i Västerbotten befann sig endast åtta av de omkring femtio 

9. Om samernas reaktion, se vidare s 147. 
1. Skolrådsprotokoll. 
2. Ecklesiastikdep handl 23 sept 1916, nr 22. Ang synen på samerna se s 92 f. 
3. SFS 1916, nr 463 och 464. 
4. I avsnittet om lokala instanser s 108 visas hur vissa skolråd solidariserade sig med samerna. 
5. Bergfors 1917, Luleå domkapitelprot 14 maj 1919. Rekryteringsproblemen för skolorna kom dock 

att fortsätta. Av de fyrtiotre lärarna uppgavs år 1923 sexton sakna utbildning, år 1924 tjugo. 
Årsberför 1923 och 1924, nomadskolinsp. 
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skolpliktiga nomadbarnen i nomadskolorna.6 Karnells arbete gav resultat, vilket 
visas av tabell 2 över närvarosituationen i de olika länen under 1918. 

Tabell 2 Samebarnens skolgång år 1918 
Barn i fasta skolor Barn i v andr skolor S:a barn 

Län inskrivna från v inskrivna från v inskr från v frånv % 

Norrb 125 23 146 28 271 51 18,8 

Västerb 23 9 29 8 52 17 32,7 

Jämtl 24 6 39 6 63 12 19,0 

Hela 
området 172 38 214 42 386 80 20,7 

Källa: Nomadskolinspektörens årsber I9I87 

Ytterligare förbättringar inträffade de närmaste åren. Frånvarande var 1919 
10,8% och 1920 8,8%. Karnell ansåg sig kunna konstatera, att nomaderna hade 
accepterat reglementet i alla lappmarker, med undantag för några få samer, men 
dessa räknade han som förlorade för nomadliv och rationell renskötsel.8 

Organiserandet av de båda nomadskoleformerna kom under åren fram till 
1925 att utmärkas av två tendenser. Den ena innebar koncentration av under
visningen till allt färre platser. Tanken med de vandrande skolorna hade varit, att 
de skulle följa samernas flyttningar, men i p raktiken kunde man inte genomföra 
detta i någon större utsträckning, utan barnen inackorderades vid stationära 
skolorter, i flera fall på platser där också fast skola inrättats. För dessa skolor 
valdes i allt större utsträckning centralorter. I två fall var det missionsskolornas 
barnhem som kom att användas på detta sätt. 

Den andra tendensen märks i fråga om undervisningstidens längd. Reglemen
tet medgav, att läsåret i fast skola kunde utsträckas från normala tre månader till 
fyra och en halv månad. Detta genomfördes först i de båda sydliga länen och 
senare också i Norrbotten genom att man anordnade vinterkurser eller sommar
kurser utöver de tidigare fastställda terminerna.9 

Förändringarna, såväl i s kolornas stationeringsorter som i undervisningsti
dens längd, gjordes i s tort sett enligt önskemål som samerna själva framfört. 
Inom ett annat område visade sig däremot opposition från dem verkningslös. 
Det gällde inackorderingssättet, där kungörelsen 1916 hade framhållit hushåll i 
kåtor som det principiellt riktiga. Den kåtatyp som Karnell förespråkade var 
byggd av trä i e n modell som inga samer ville acceptera. Den blev mycket 
kritiserad under en följd av år, bl a för att den visade sig olämplig ur hälsosyn

6. Årsber 1917. 
7. I SOS Folkskolorna 1918-1919 redovisas uppgifter, lämnade av nomadskolinsp för året 1918. 

Här upptas betydligt fler barn, nämligen 255 i vandr ande och 193 i fasta skolor, sammanlagt 448 
"lärjungar i och utom skolåldern". 

8. Nomadskolinsp årsber 1919. 
9. Årsberättelser 1917-1925. 
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punkt, men trots detta framhärdade nomadskolinspektörerna och domkapitlen 
i att den skulle användas.1 

Då år 1919 en kommitté tillsattes för att utreda lagstiftningen i allmänna same
frågor, fick som nämnts en delkommitté i uppgift att behandla skolan.2 Ett antal 
skrivelser från lokala samegrupper och från det samiska landsmötet som hållits i 
Östersund överlämnades till de kommittérade. Dessutom inhämtades synpunk
ter från samtliga lappbyar vid sammanträden med dem under åren 1920-1921.3 

En samisk medlem av skolkommittén, Gustav Park, hade tjänstgjort som lärare i 
ambulerande kateketskola och därefter i fast skola, och det kan antas att hans 
erfarenheter spelat en roll i utformandet av gruppens idéer.4 

1923 framlades ett förslag till omorganisation av skolväsendet.5 Man kritise
rade de av 1909 och 1915 års sakkunniga framförda åsikterna om fasta skolors 
negativa inverkan, likaså att man inte tagit hänsyn till skillnader i förhållandena 
mellan olika områden och inte heller beaktat önskemål från de samiska måls
männen. 

De viktigaste ändringar som föreslogs och senare beslutades var, 
att undervisningstiden skulle kunna variera efter samernas önskemål mellan 

fyra och åtta månader i den fasta skolan, nu kallad byskolan, och att liknande 
anordningar kunde göras i den vandrande, visteskolan, 

att nomadlärare skulle vara seminarieutbildade, 
att bofasta samebarn kunde tas emot i nomadskolor, vid särskilda skäl också 

svenska barn, 
att olika former för inkvartering kunde tillåtas efter föräldrarnas önskemål, 

även om särskilda samiska hushåll ansågs vara den bästa formen. 
Efter förslag i vissa remissyttranden tillades en bestämmelse, att en helt ny 

institution, nomadskolfullmäktige, skulle införas, dvs två fullmäktige för varje 
lappby, som årligen skulle överlägga med nomadskolinspektören i sk olfrågor. 

Utfallet av 1925 års skolreform faller tidsmässigt utanför denna framställning 
men skall beröras kortfattat. Enligt nomadskolinspektörernas årsberättelser 
förbättrades förhållandet mellan skola och hem alltmer, och närvaron var god. 
Undervisningstiden utsträcktes, så att man redan läsåret 1927/28 hade nått maxi
mitid i så gott som alla visteskolor, samt i Jämtlands och Västerbottens bysko
lor. Lärarsituationen blev också bättre än tidigare. Vid nomadskolfullmäktiges 
sammanträden med nomadskolinspektören togs upp frågor om skolornas för
läggningsorter, skoldistriktens utsträckning, undervisningstid och inackorde
ring. Önskemål framfördes, men någon beslutanderätt fanns inte.6 

1. Nomadskolinsp årsberättelser, domkap prot. Om samisk opposition se vidare s 149 f. 
2. Lappkommitténs arkiv nr 193, RA. Eckl dep konseljakt 31 dec 1925. Ang kommittémedlemmar

nas syn på samerna se s 93. 
3. Ang samernas framförda åsikter se s 154. 
4. Framställning av dessa erfarenheter i Park 1947. 
5. SOU 1923:52. 
6. Prot från nomadskolfullm. sammanträden, Nomadsk arkiv. 
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Sammanfattning 

Under hela tiden 1870-1925 kan man iaktta ett stort intresse för samernas 
skolväsen från statsmakternas sida. Om detta vittnar inte minst, att utredningar 
och förändringar genomfördes upprepade gånger. 

Fram till 1877 tillgreps olika åtgärder för att fler barn skulle få tillgång till 
undervisning och för att få en bättre standard på denna. Något speciellt mönster 
kan inte urskiljas, utan man tycks ha sett enbart till vad som var praktiskt 
genomförbart. 

De närmast följande åren var tendensen till samordning av samernas skol
väsen med det svenska märkbar. Barnen placerades i större utsträckning i 
svenska skolor, ofta ordnat med hjälp av inackordering i svenska hem. 

De första tecknen på en omsvängning i synsättet kom omkring 1885. En 
ökande satsning på kateketskolor i hemmiljö kan noteras, och parallellt med 
denna tilltog kritiken mot i första hand missionsskolorna. Den följande tiden 
visar genom ställningstaganden i fråga om skolväsendet, att de två inriktningar
na av skolans organisation konkurrerade, men att den som ville bevara nomad
kulturen genom skolor i hemmiljön vann terräng för att kulminera i 1913 års 
kungörelse. 

Åren 1913-1925 skedde ingen egentlig ändring i målsättningen för skolan. 
Fortfarande syftade man alltså till ett bevarande av nomadkulturen vid sidan av 
svensk kultur, och skolans roll i detta ansågs väsentlig. Skillnaden mellan 
åsikterna 1913 och på 1920-talet ligger främst i den flexibilitet som kännetecknar 
de senare, och som torde ha sin grund i dels dåliga erfarenheter från försöket att 
påtvinga samerna ett enhetligt skolsystem, dels en ökad lyhördhet för samernas 
egna önskemål. 

3 Samiskt språk 

I föregående framställning av ställningstaganden i kyrko- och skolfrågor har 
flera gånger nämnts bestämmelser om språket i Lappmarken. Enligt de gällande 
reglementena för kyrkan skulle hela tiden samiska gudstjänster och samisk 
konfirmationsundervisning anordnas, när behov förelåg. I de aktuella försam
lingarna var kunskaper i språket kompetenskrav för präster. I vilken utsträck
ning dessa verkligen anordnade dubbla gudstjänster kan i viss mån konstateras i 
visitationshandlingarnas ämbetsberättelser. I allmänhet framhålls, att samisk 
gudstjänst hölls utöver svensk, när icke svensktalande samer kom till kyrkan. 

Som tidigare nämnts användes samiska som gudstjänstspråk i fyra försam
lingar vid periodens böljan, men under 1890-talet övergick man till svenska 
respektive finska i den sydligaste och den nordligaste av dem. I det centrala 
samiska området, Jokkmokk och Arjeplog, tycks däremot samiska gudstjänster 
ha ordnats ganska regelbundet under hela perioden.7 I kyrkostämma fattades 
beslut om inbördes ordning mellan förrättningarna. Utanför de nämnda försam

7. Jfr ovan s 117. 
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lingarna förekom tydligen samisk gudstjänst sporadiskt i Västerbotten, särskilt i 
Sorsele församling, men detta gällde i stort sett periodens tidigare del. 

Utvecklingen i fråga om kyrkospråk visar alltså en ackulturering, märkbar i de 
yttre delarna av det område, där tidigare endast samiska använts. 

Det 1870 gällande reglementet stadgade för skolan, att undervisning skulle 
meddelas på samiska och, i den mån barnen lärde sig svenska, också på detta 
språk. Bestämmelsen upprepades i 1877 års ändring av reglementet för de 
samisktalande områdena, där lappskolor skulle finnas. I övriga hänvisades till 
svenska skolor. 1896 fastställdes, att undervisning skulle ske på svenska språket 
så vitt det var möjligt. Om samiska eller finska måste användas till en böljan, 
skulle svenska utgöra ett skolämne, och i de två sista årskurserna borde all 
undervisning kunna ske på svenska. 1913 års kungörelse lämnade språkfrågan 
öppen liksom den följande år 1916. Eftersom man inte ställde krav på kunskaper 
i samiska hos lärarna och inte heller gav undervisning i språket vid de särskilt 
anordnade kurserna för vandrande nomadlärare, kan man utgå från att svensk 
undervisning ansågs böra förekomma. Wiklund utarbetade en handledning för 
svenskundervisning i nomadskolan. I förordet påpekade han, att svenskspråkig 
undervisning var nödvändig genom dialektskillnaderna.8 I 1925 års stadga ut
talades, att undervisning skulle ske på svenska, "där ej särskilda förhållanden 
annat föranleda". Det senare åsyftade antagligen snarare de finskspråkiga om
rådena än de samiskspråkiga. 

Bestämmelserna i fråga om skolspråk visar alltså klart att ackulturerings-
strävanden fanns hos beslutsfattarna. Att de bar frukt kan också konstateras. 
Vid periodens början fanns, liksom när det gällde kyrkan, ett område i norr, där 
finska användes, och ett i söder med svensk undervisning. Redan på 1880-talet 
hade det svenskspråkiga området kommit att omfatta också de centrala för
samlingarna i fråga om fasta skolor. I vandrande skolor däremot torde samiska 
ha använts också mot periodens slut. 

En sammanfattning av tidpunkterna för språkbytet i olika områden illustrerar 
hur samiskan fick lämna plats för svenska eller finska i ky rka och skola, tabell 3. 
Att de tidigaste åtgärderna gällde skolorna är naturligt. När den första genera
tionen, som fått svensk eller finsk skolundervisning, kommit upp i vuxen ålder, 
kunde också kyrkospråket eventuellt bytas. 

Myndigheternas inställning i språkfrågan kan studeras också i de beslut som 
fattades om att ge ut böcker på samiskt språk. Ett stort problem i d etta fall 
var de skilda dialekterna, men utvecklingen gick mot att man satsade i s tort 
sett på ett enda skriftspråk, först sydsamiskt och därefter lulesamiskt, till en 
början i en form som Lars Levi Laestadius konstruerat, och sedan det som 
utarbetades vid Nya Testamentets översättning av främst K B Wiklund.9 

Vid periodens början fanns mycket få böcker översatta, utom abc-bok bara 
några av religiös karaktär. Under de följande årtiondena tillkom vissa skolböc
ker, nyöversättning av abc-boken och en postilla. Ett betydande arbete lades ner 

8. Wiklund 1917, s 3. 
9. EckI dep konseljakt 29 juli 1887. Handl ang ny lapsk översättning av NT. 
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Tabell 3. Tidpunkter för språkbyte i kyrka och skola 

Område Svenska eller finska infört 

som kyrkospråk 

Svenska eller finska infort 

som skolspråk 

Jämtland Före periodens början Före periodens början 

Västerbotten Före perioden med vissa undantag Slutgiltigt 1880-talet 

Arvidsjaur 1890-talet 1880-talet 

Arjeplog Fastask 1880-t, vandro 1920 

Jokkmokk Fastask 1880-t, vandro 1920 

Gällivare 1X90-1 ale t Fastask 1890-t, vandro 1910 

Jukkasjärvi Före periodens början Före periodens början 

Karesuando Före periodens början Före periodens början 

på översättningen av Nya Testamentet omkring sekelskiftet, och därefter dis
kuterades nya läseböcker.Arbetsinsatser och kostnader för dessa bokutgåvor 
var stora med tanke på den begränsade läsekretsen. Man kunde därför väntat 
sig, att den före sekelskiftet rådande assimileringsidén här skulle gett utslag mot 
framställande av samiska böcker. Det finns också enstaka uttalanden i den 
riktningen, t ex av biskop Landgren, men i allmänhet har domkapitlet tillstyrkt 
och Kungl Maj:t beviljat medel. Initiativtagarna kan man vanligen finna bland 
prästerna i de genuina lappmarksförsamlingarna, men vid ett tillfälle gjordes 
framställning av ett statsråd.1 

Också i fråga om distribution av de samiska böckerna visades ett stort tillmö
tesgående. Till att bölja med förekom fyra depåer för litteraturen, och senare 
fanns förråd hos domkapitlen, varifrån prästerna kunde rekvirera efter försam
lingarnas behov. I ganska stor utsträckning skedde detta för gratisutdelning till 
obemedlade samer och till skolor.2 

Rekvisitionerna till olika församlingar vid olika tidpunkter ger en bild av den 
språkliga situationen, eftersom prästerna bör ha varit väl insatta i behoven. Till 
de centrala församlingarna Arjeplog och Jokkmokk rekvirerades påfallande 
många böcker fram till omkring 1920. Till Gällivare beställdes också åtskilliga 
böcker fram till 1915. Vidare tog Arvidsjaur och Sorsele emot litteratur men i 
mindre omfattning.3 

Att rekvisitionerna upphörde berodde inte på restriktioner, utan tvärtom 
upplyste Luleå domkapitel i cirkulär om att böcker fanns i lager.4 Naturligtvis 
finns ett samband med den ökande läskunnigheten i s venska, sedan skolorna 
länge använt detta språk. 

En tidigare berörd åtgärd i språkligt hänseende bör nämnas också i detta 
sammanhang, nämligen riksdagens beslut år 1898 att bevilja anslag för att 
anställa en lärare i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet. I Kung. Maj:ts 
proposition framhölls det nödvändiga i språkforskning liksom det väsentliga i att 

1. Eckl dep konseljakt 9 sept 1892, statsrådet Carl Gustaf Hammarskjöld. 
2. Eckl dep konseljakt 11 maj 1894. 
3. Lappm handLHDA och Förteckn över försålda böcker, LDA. 
4. Cirkulär4jan 1923. 
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ta hänsyn till de samiska och finska språkgruppernas behov av t ex religiös och 
juridisk litteratur.5 

4 Sammanfattande analys 

När svenska myndigheter arbetade för att främja den kulturform hos samerna 
man ansåg bäst, fanns naturligtvis de största förutsättningarna i att ordna sko
lans organisation på lämpligt sätt. Om man använder termen socialisation inom 
detta område kan det å ena sidan betyda att barnen socialiserades för det 
levnadssätt som föräldrarna och deras lokalsamhälle tillämpade, och denna 
kulturform kom då att överföras mellan generationerna. Å andra sidan kan det 
innebära, att barnen socialiserades för ett annat samhälle än föräldrarnas, 
varigenom ett generationsskifte i kulturhänseende ägde rum. När man från 
svensk sida såg som väsentligt att behålla nomadkulturen, var det alltså den 
förra formen som valdes, och skolan borde då anpassa sitt lärostoff och sina 
värderingar efter lokalsamhällets mönster. När man däremot arbetade för att 
införa samerna i svensk kultur, blev skolans uppgift att ge barnen nya värde
ringar och utveckla dem för en annorlunda roll än den traditionellt givna i 
familjen, med andra ord integrera dem i det svenska samhället. 

Eftersom kyrkans grepp över människorna var starkt under här undersökt tid, 
hade myndigheterna också genom denna institution möjligheter till socialisa
tion, men åtgärderna riktade sig i dessa fall i högre grad mot vuxna. I den mån 
målsättningen var att föra in samerna i en ny kultur, bör man kanske snarare tala 
om resocialisation. 

Också inom språkområdet borde det svenska samhället ha haft möjligheter att 
styra socialisationen, eftersom språket är en viktig del av vaije kultur, enligt 
mångas synsätt den viktigaste. 

Undersökningen av vilka åtgärder inom kulturområdet som vidtogs under 
perioden visar stora variationer. I och för sig är detta naturligt med tanke på de 
skiftningar i s ynsättet som konstaterats, såväl i tid som mellan olika myndig
heter. Däremot verkar det förvånande, att inte enhetlighet har rått mellan 
tillämpade metoder inom de tre skilda kulturområdena vid olika tidpunkter. 

För de kyrkliga ärendenas del konstaterades en jämnt fortgående process mot 
likhet med svenska förhållanden. Möjligen fanns en tendens att bryta denna 
utveckling under periodens sista år. Det var alltså en tydlig konformitetsideologi 
som präglade de svenska ställningstagandena, och den politik som fördes var 
assimileringspolitik. Även om enstaka senare åtgärder tycks ha syftat till en viss 
segregation, kan man inte se något verkligt avbrott i strävandena mot försvensk
ning. Socialisation in i det svenska samhället förefaller ha varit syftet. 

Inom skolområdet kunde konstateras, att en omsvängning skedde. Fram till 
omkring 1885 gick utvecklingen mot samordning av samiskt skolväsen med det 
svenska. Barnen inackorderades i stor utsträckning i svenska familjer eller 
barnhem och undervisades i svenska skolor. Givetvis arbetade man här för en 

5. 1898 prop 1:8 nr 46. Jfr ovan s 82 och 88. 
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socialisation in i det svenska samhället, medan familjens socialiserande roll med 
dess tendens att uppehålla det traditionella kulturmönstret i större eller mindre 
utsträckning eliminerades. Som visats var det under denna tid Härnösands 
domkapitel styrde utvecklingen genom assimileringspolitik, ideologiskt syf
tande till konformitet. 

Jämsides med det tidigare synsättet växte under den därpå följande tiden fram 
idén, att nomadkulturen skulle bevaras. Skolans socialiserande roll måste då 
samordnas med hemmens och närsamhällets. Naturligtvis ordnades detta bäst 
genom att skolan inrättades mitt i nomadmiljön och med lärare som var hem
mastadda i denna. Dessa åsikter byggde på en pluralistisk ideologi, som visats 
typisk för bl a Luleå domkapitel. Under periodens senare del kom detta synsätt 
att dominera. Den politik som fördes inom skolområdet var i och med 1913 års 
organisation en diskrimineringspolitik, då nomadbarn hänvisades till ett skol
system som var klart underlägset det svenska. Senare gick utvecklingen mot 
segregationspolitik, då skolan var mera likvärdig, men dock fullständigt skild 
från den svenska. 

En anknytning kan göras här till Margaret Meads karakteristik av kulturtyper, 
som berördes i inledningskapitlet.6 Den samiska nomadkulturen var enligt 
hennes terminologi postfigurativ och uppehölls alltså genom att barnen naturligt 
växte in i kulturmönstret och förde det vidare. Ansträngningarna från svensk 
sida att socialisera dem in i svenskt samhälle kan ses som exempel på försök att 
genomföra en övergång till en cofigurativ kultur. 

En jämförelse kan också göras med Anton Hoéms forskningsresultat angåen
de undervisning av samiska barn i Norge. Dessa gäller dock de senaste åren. 
Hoém har mätt skolprestationer hos samebarn och funnit dem lägre än mot
svarande norska barns. Detta förklarar han vara en följd, inte av sämre peda
gogik eller dylikt, utan av att skolan inte byggt på föräldrarnas kulturella och 
yrkesmässiga tillhörighet som förutsättning utan på storsamhället. En ovilja mot 
skolan uppstod hos föräldrarna. Enligt Hoëm har dessa upplevt, hur skolans 
uppgift varit att göra barnen funktionella i ett urbant samhälle, medan de själva 
ville se dem utvecklas för den traditionella yrkesrollen. En lösning av problemet 
kunde då vara att motarbeta skolan och dess formella kompetens till förmån för 
hemmets reella, som är adekvat för lokalsamhällets yrkesliv. En motsättning 
mellan målsättningarna för hemmets socialisation och skolans har alltså resul
terat i dåliga skolresultat.7 

Till samma resultat kom Karl Bruhn, en tidigare forskare, som studerat 
uppfostran hos olika nordliga nomadfolk. 
"Lapparna ha själva generation efter generation förstått mer eller mindre 
tydligt vikten av denna naturliga undervisning i renarnas och renfolkets egen 
miljö. Därför ha de i två århundraden envist vägrat att sända sina barn till de 
fasta skolorna. Ty en gång borta från renhjorden mista de växande intresset för 
dess liv, och att i en senare ålder hämta igen vad som försummats i den 

6. Se ovan s 18. 
7. Hoém, Makt og kunnskap s 9 och 328, Yrkesfelle etc s 4. 
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levnadsperiod, då iakttagelsen av yttre företeelser är vaknast, är icke gör-
ligt".8 

Bruhns konstaterande av vägran att sända barnen till de fasta skolorna preci
serar inte vilken skolform som avses. Min undersökning har visat, att lappsko
lorna hade fåtaliga elever, men att missionsskolorna var omtyckta av många 
samer, trots att de öppnade vägar för svensk kultur. Skillnaden här kan tyda på 
att det inte alltid var konsekvenserna av bildningsarbetet man reagerade mot 
utan ibland de ekonomiska uppoffringar lappskolorna förde med sig. I andra 
trakter tycks samerna däremot ha vänt sig mot skolor av svensk typ över huvud 
taget. Dessa variationer kommer att närmare belysas i nästa kapitel om samisk 
reaktion. 

En nutida samisk bedömning av hur skolan för samebarnen i Sverige har 
fungerat ger i stort sett samma värdering som Hoems: 
"SKOLANS MÅL har varit att ge samerna den utbildning som behövs för att 
kunna verka i det svenska samhället. Men samtidigt har det svenska skolväsen
det bidragit till att hålla kvar samen i en stigmatiseradposition \9 

Undersökningen av språkåtgärderna visade under hela perioden strävan mot 
att övergå till svenskt språk. Någon snabb förändring tycks aldrig ha förordats, 
tvärtom framhölls, att samiska gudstjänster och litteratur måste tillhandahållas 
när behovet krävde det, men hela tiden förefaller konformitetsideologi ha varit 
vägledande för arbetet på lång sikt. Särskilt gäller detta skolans språkval. 
Liksom i fråga om kyrkliga åtgärder verkar man ha använt språket som ett medel 
för att socialisera främst barnen in i det svenska samhället. 

Av de tre kulturområdena är det alltså bara i fråga om skolan som perioden 
1870-1925 visar samstämmighet mellan åtgärdernas syfte och de vid olika tillfäl
len dominerande myndigheternas synsätt. Man måste därför ställa sig undrande, 
i första hand inför att pluralitetsideologins anhängare inte utnyttjade kyrkan eller 
språket för sina intressen. 

Praktiska skäl har antagligen spelat en ganska stor roll. Under periodens 
tidigare del, då Härnösands domkapitel ville se samerna assimilerade i det 
svenska samhället, fanns alltför många samer som inte förstod svenska. Om
sorgen om deras andliga väl sattes i första hand, medan försvenskningsarbetet 
hänvisades till skolan för att ge resultat på sikt. Att också skolböcker på samiska 
distribuerades, framför allt abc-boken, hängde samman med att man insåg det 
nödvändiga i att tills vidare behålla kateketundervisning i vissa trakter, och de 
tillgängliga lärarna behärskade många gånger inte svenska. Flera bokutgåvor, 
också av religiösa böcker, var för övrigt försedda med samisk och svensk text 
parallellt med det uttalade syftet, att samerna skulle lära sig svenska. 

När Luleå domkapitel inte försökte föra utvecklingen tillbaka mot segregerat 

8. Bruhn s 82. Bruhn hänvisar också till författare från undersökningsperiodens senare del, som lärt 
känna samer genom vistelse hos dem, nämligen Emilie Demant-Hatt, Valdemar Lindholm och 
Karl-Erik Forsslund. 

9. Åhrén. Med en stigmatiserad position för en individ menar Åhrén den situation där omgivningen 
inte erkänner honom och där han därför normalt reagerar med att försöka frigöra sig från en be
lastning i form av t ex minoritetsspråk. 
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gudstjänstliv under senare delen av perioden, var nog den naturliga förklaringen, 
att ett sådant hänsynstagande till den samiska minoriteten skulle ha medfört en 
alltför stor arbetsbelastning på prästerna. I flera fall hade församlingarnas svens
ka befolkning ökat stort och samhällsstrukturen komplicerats. Dessutom fanns 
svårigheter att anställa samisktalande präster. 

Något av samma förklaring finns säkert till att man inte förordade samisk-
språkig undervisning i skolan, sedan denna i övrigt organiserats på ett sätt som 
klart syftande till socialisation i nomadsamhället. Svårigheten att få kompetenta 
lärare skulle ha ökat enormt, om man ställt språkkrav. Splittringen i olika 
dialekter bör också ha spelat en roll. I en modernare skola med fler läroböcker 
utgjorde detta ett större hinder än tidigare. Men huvudförklaringen tycks vara, 
att denna tids förkämpar för att bevara samisk kultur inte såg en övergång till 
svenskt språk som en egentlig förlust för kulturen. Idén om denna tycks främst 
ha varit knuten till renskötsel, bedriven av nomadbefolkning med kåtabostäder. 
Biskop Bergqvist framförde visserligen sin åsikt om samiskt språk som en 
sammanhållande faktor,1 och han torde inte ha varit ensam om denna, men i 
stort sett ansåg man det enbart fördelaktigt för samerna att övergå till svenskt 
språk. Först under senare tid har man klart sett de problem som kan uppstå, 
genom att skolan använder ett annat språk än modersmålet.2 Till detta kan fogas, 
att de svenska myndigheterna i flera fall inte tycks ha haft en riktig uppfattning 
om vad som innebar modersmål för olika samegrupper. Man räknade alltså 
svenska respektive finska som modersmål för tvåspråkiga elever, som av vissa 
källor uppges ha haft samiska som modersmål.3 

En bedömning av myndigheternas åtgärder inom kulturområdet bör också 
beröra resultatet, sett ur nutida synvinkel. Av i denna analys åberopade författa
re finns det två som anlagt ett sådant perspektiv, Hoëm och Åhrén. Deras åsikter 
förefaller ganska samstämmiga. Den norska kulturpolitikens envisa fasthållande 
vid assimileringsmålet under här studerad tid skall senare behandlas.4 I Sverige 
fanns ju som visats ett avbrott i denna trend, men på längre sikt är det tydligt att 
skolan inte förmått bli en socialisationsfaktor för det samiska samhället, som 
man syftade till. Kanske berodde misslyckandet på att man använde svenskt 
språk och svensk skolledning. Med sådana förutsättningar är det eventuellt 
omöjligt att komma ifrån skolans verkan som socialiserande för svenskt samhäl
le, vilket man i princip ville undvika. 

Under periodens tidigare del ansågs sådana resultat av kulturpolitiken däre

1. Bergqvist, Förslag 1909, s 21. 
2. Hansegård 1968, Jaakola 1973. Som ett undantag från tidigare synsätt i fråga om införande av nytt 

språk kan ses Leopold von Buchs uttalande 1816 om ansträngningarna att lära de norska samerna 
danska: "Ett herculiskt företag, som ännu aldrig lyckats någon regering och sannolikt också 
aldrig skall lyckas. Ty af all egendom anser ett folk med rätta sitt språk för den mest heliga och 
oförytterliga; och ingenting medför en mera omedelbar och klar känsla af oberoende och frihet 
än ens eget språk". von Buch ansåg, att utrotande av språk medförde folkens försvinnande, t ex 
venderna i Lüneburg, von Buch s 34. 

3. SMS årsber 1885, 1907, 1908, 1913 ang Jämtland, Västerb och Karesuando. Femöreför årsber 
1883 ang Jukkasjärvi. LMV årsber 1886 och 1903 ang Jukkasjärvi. Lappf prot 1919 ang Gällivare 
och Västerb. Också bokrekvisitioner till Gällivare. 

4. Ses 158 f. 
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mot eftersträvansvärda. Här kan man kanske snarast tala om en kulturimperia
lism, något i stil med kolonialmakternas samtida strävanden. Ett uttalande om 
skolans roll i kolonialismen visar viss samstämmighet med de tidigare nämnda 
bedömningarna av svenskt skolväsen för samerna. 

"The school in a nonindustrialized country teaches children to respond to 
standards, qualifications, and records that are set in other countries as well as 
by other groups in that particular country Often the teacher is a foreigner, 
implicitly or explicitly extolling the virtues of the home country. So the school 
teaches allegiance to authority but the authority may not be national, or at best 
is a combination of cultures. In a dependent country, the channeling colony 
alienates the child from his culture and the economic and social needs of his 
people. ... In the nonindustrialized country, the school is an institution that not 
only keeps the individual from s elf de finition, but keeps the entire society from 
defining itself. The schools are an extension of the metropole structure, just as 
are the economy, polity, and social structure".5 

5. Raskin, citat ur Camay s 71 f. Raskin använder uttrycket "channeling colony1 ' om undervis
ningssystemet som en del av kolonialismens struktur. 
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V Samernas reaktion på åtgärderna 

Ovanstående har visat, hur besluten i fråga om samernas kultursituation 
vanligen fattades på central nivå och initierades på regional, även om undantag 
fanns när det gällde lokala förändringar av begränsad betydelse. Under större 
delen av här behandlad period hade samerna själva ytterst liten möjlighet att 
påverka sin situation. Hur deras reaktioner blev gentemot de från svenskt håll 
framförda skol- och kyrkoorganisationerna är inte möjligt att exakt konstatera i 
fråga om periodens tidigare del, då endast få uttalanden finns. Däremot kan man 
studera sådana från senare delen, och även i vilken mån samerna lyckades, i viss 
mån framgångsrikt, kritisera icke önskade förhållanden. 

1 Lokala reaktioner 

Samernas möjlighet att direkt framföra sina synpunkter torde under periodens 
första årtionden ha varit begränsade till det lokala planet. Hur ofta något sådant 
skedde är svårt att bedöma. I protokoll berörs endast tillfällen då önskemål 
beaktats. 

Ett exempel på att samerna kunde genomdriva sin vilja utgör en händelse i 
Jukkasjärvi församling 1873. Skolundervisningen för samebarn uppehölls av två 
kateketer, som var helt outbildade. Vid en visitation framförde en same klago
mål mot den ene, som senare av kyrkostämma blev skild från tjänsten och ersatt 
av en annan, av samisk familj. Enligt vad flera samer yttrade, var det den tidigare 
kateketens finländska börd man ogillade, och kyrkostämman ansåg inte detta 
obefogat.6 

Också i Gällivare lyckades samebefolkningen i viss mån påverka sin skolsitua
tion. De utsåg kateketer, när de kallats till kyrkostämma, och avlönade dem själ
va fram till 1885.7 År 1887 framförde de vid kyrkhelg, att skolundervisningen var 
otillräcklig och att de önskade ytterligare en kateket, vilket efter skolråds och 
domkapitels tillstyrkan beviljades.8 

Situationen för Jukkasjärvis samer omkring sekelskiftet i fråga om beskatt
ning utgör ett exempel på att maktlöshet kunde brytas. Sedan gammalt fick 
samerna betala hälften av utdebiterade medel för skola och kyrka i denna 
församling. I och med att det svenska skolväsendet byggdes ut snabbt, en följd 
av järnväg och gruvdrift med inflyttning från södra Sverige, ökade utgifterna 
mycket. Från 1900 uttaxerades 2/5 av de allmänna skolkostnaderna från samer
na och dessutom lärarlön vid lappfolkskolan, medan de fortfarande fick betala 
hälften av kyrkoskatten. Trots dessa krav kallades de "en nästan försvinnande 

6. Lappmarkshandlingar 1873. 
7. Undervisningsformen var egentligen flyttande småskola, men lärarna kallades kateketer. 
8. Gällivare kyrkost prot 9 apr 1883. Skolr prot 13 nov 1887. 
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minoritet", när församlingen år 1901 anhöll om valrätt vid prästtillsättning. 1902 
uttalade samerepresentanter på kyrkostämma en vägran att dela församlingens 
utgifter för skolväsen, frånsett en del av lappfolkskollärarens lön, och de åtog sig 
att bidra till kyrkoutgifterna med 1/5, vilket också beslutades.9 

I fråga om skolorganisationen kan man få en uppfattning om samernas vär
dering genom upplysningar om hur deltagandet i skolundervisningen var. Det 
tycks ha varit regel, att de fasta lappskolorna hade ett litet antal samiska elever, 
oftast lika med antalet frielevplatser. Olika orsaker kan tänkas till att samerna 
inte utnyttjade denna skolform mera. I de svenska församlingarna framhöll man 
ofta, att föräldrarna ville undkomma kostnader för inackordering, men också 
att de ville behålla barnen hemma och använda dem som arbetskraft i rensköt
seln. Redan så tidigt som 1879 anmäldes om Gällivare lappskola, att samebarnen 
inte tilläts av föräldrarna att vistas i skolan mer än två år, eftersom man fruktade 
att vanan vid svenskt levnadssätt skulle göra dem ovilliga och odugliga för 
nomadliv.1 Detta argument skulle sedan återkomma allt oftare, men framför allt 
mot missionsskolorna av dessas motståndare. Folkskolinspektörerna framhöll 
flera gånger problemet och dess orsaker, dels föräldrarnas farhågor angående 
den bofasta skolmiljön, dels de ekonomiska aspekterna. 

I stort sett tycks samerna i Norrbotten ha föredragit kateketundervisning och 
opponerat sig mot fasta skolor under periodens första årtionden, medan de i 
Västerbotten gärna utnyttjade missionsskolorna. I Jämtland fanns såväl kate-
ketskolor för mindre barn som missionsskola och barnhem för större. Här finns 
inga tecken på att samerna visade sitt missnöje med skolorganisationen genom 
att undanhålla barnen från skolgång. 

När det gällde kyrkliga ärenden fanns generella regler, som skulle tillämpas 
enligt varje församlings speciella behov i fråga om språkkännedom och närheten 
till församlingskyrka. Också i detta fall finns enstaka exempel på att samerna 
inte alltid godtog vad som bjöds utan protester. Så framförde man t ex i Arjeplog 
begäran om dels flyttning av ett lappkapell, dels inrättande av ett nytt, vilket 
tillgodosågs.2 Däremot vidtogs inga förändringar, sedan ett önskemål om 
samiskspråkig gudstjänst framförts i Arvidsjaur 1899.3 

2. Lappfogdarnas rapporter 

Från 1890-talet fick samerna möjlighet att framlägga sina åsikter för lappfog
dar. Sammanträdena gällde i f örsta hand näringsfrågor, men i lappfogdarnas 
instruktion ingick att också t ex skolfrågor skulle uppmärksammas. 

Lappfogden J Hultfn i Norrbottens län rapporterade om samernas synpunkter 
på skolväsendet 1897. De yrkade att kateketundervisning skulle behållas och 
utvidgas, vilket han ansåg befogat. Också vinterkursformen sades ha vunnit 
samernas gillande, eftersom den tidsmässigt passande deras årsrytm. Risken 
9. Skolrådsprot 1900. Kyrkost prot 10 mars 1901 och 24 mars 1902. Kateketlöner betalades av 

staten liksom samiskt skolväsen i övrigt. Lärarlönen vid lappfolkskolan hade undantagsvis för
samlingen åtagit sig att betala. Eckl dep konseljakt 13 maj 1887, skolr prot 9 okt 1887. 

1. Visitationshandl 1879. 
2. Arjeplog kyrkost prot 10 febr 1893. 
3. Visitationshandl 1899. 
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med avvänjning från nomadliv genom fast skolgång berördes likaså.4 

I berättelse om åren 1907-1908 m eddelade samma lappfogde, att samerna i 
flera år klagat över att deras barn frånrycktes dem minst fyra månader årligen 
under många år för att inkvarteras hos bofasta och undervisas i fasta skolor just i 
den ålder, då de borde öva sig i renskötselns sysslor. Härigenom förlorade de 
lust och förmåga för nomadliv. Samerna ville ha barnen hemma under somma
ren. Nödvändig undervisning i kristendom och läsning, samt något skrivning 
skulle de kunna få där. Förmodligen åsyftades kateketundervisning. 

I ett protokoll från sammanträde med samerna i G ällivare 1909 r efererade 
lappfogde Hultin också dessa synpunkter på skolformer. Alla deltagande sades 
vara eniga i s in önskan om kateketundervisning, omfattande bara de nödvän
digaste kunskaperna och färdigheterna.5 

Andra åsikter om skolformer framförde samerna i Jämtland till lappfogde 
Abraham Staaff vid sammanträden 1899-1900. I Hotagen sade man sig vilja 
anlita missionsskola och barnhem, där barnen inte ansågs bli förvekligade. 
Senare önskade man en fast skola i Hotagens by. Frostvikens samer utnyttjade 
barnhem och framhöll, att den relativt korta vistelsen där i u nga år inte hade 
någon skadlig inverkan. Idres samebarn gick i församlingens svenska skolor, 
vilket ansågs tillfredsställande.6 

3. Västerbottensrörelsen, Elsa Laula och Lapparnes Egen Tidning 

I Västerbotten uppstod ett par år in på 1900-talet en rörelse bland samerna, 
som avsatte vissa skriftliga spår. En av förgrundsfigurerna var den unga same
kvinnan Elsa Laula. Hon hade tydligen åtskilliga kontakter med sameintres-
serade svenskar i Stockholm, t ex Carl Lindhagen och hans syster Anna Lind
hagen. Såväl Elsa Laula som andra yngre samer besökte Stockholm och bidrog 
till att sprida information om samiska förhållanden, medan de själva var ivriga 
att utveckla sitt vetande genom kursverksamhet, anordnande av bibliotek o d. 
Elsa Laula ledde också en deputation till regeringen med anhållan om föränd
ringar i s ituationen.7 Mest känd bland svensk allmänhet blev troligen hennes 
skrift "Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena", utgiven 
1904.8 

Elsa Laula berörde här samernas svåra situation och de lösningar hon kunde 
tänka sig. Framför allt hävdade hon, att samerna borde ha äganderätt till sina 
skatteland och tillstånd till bofast jordbruk där. Nomadismen ansåg hon vara en 
följd av tillbakaträngandet. I skolfrågan framhöll Elsa Laula, att samebarnens 
skolgång eftersatts, samtidigt som man såg ned på folket för dess okunnighet. 
Utöver missionsskolorna hade ingen undervisning ordnats, och även där var 
skolgången alltför kort och alltså sämre än svenska barns.9 

4. Norrb lappf årsber 1897. 
5. Prot 27 mars 1909. 
6. Prot Hotagens lappby 2 okt 1899 och 26 mars 1900. Frostvikens lappby 9 juli 1899. Idre lappby 4 

sept 1899. 
7. Lapparnes Egen Tidning, Profnummer 1904 och nr 1 1905. 
S^^Sê^Harebilaga2, s 179. ~~ 
9. Laula s 25. 
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Det är givetvis svårt att avgöra hur representativ för folket denna åsikt var. 
Norbottenssamernas uttalanden visar, att man inte hade samma syn på skol
verksamhet i detta område. Att samerna i Västerbotten värderade missions
skolorna är dock omvittnat, t ex i missionssällskapens berättelser. 

1904 bildades, främst på Elsa Laulas initiativ, Lapparnes Centralförbund. Till 
detta anslöt sig allt fler lokalföreningar i Västerbotten, senare också Jämtland. 
Centralförbundet utgav 1904-1905 "Lapparnes Egen Tidning". Huvudredaktör 
och ansvarig utgivare var samen Torkel Tomasson, men tidningen, som utgavs i 
Stockholm, hade också svenska medarbetare. 

Det första numret av tidningen, utkommet den 15 december 1904, deklarerade 
redaktionens syn på dess uppgifter. Den skulle givetvis utgöra en förbindelse
länk mellan samer och deras föreningar i dessas arbete för folkets bestånd. Den 
skulle offentliggöra läget i fråga om samernas rättigheter och deras vilja. Vidare 
skulle den verka för bättre skolförhållanden, kommunal och politisk rättvisa, 
nykterhets- och folkbildningssträvanden, människovänlighet, hjälpsamhet och 
broderskap. "I denna uppgifts utöfvande skall vår nu nedbragta folkstam segra 
i striden mot den iskalla kulturdöden, som man så ofta KÄRLEKSLÖSTpåstår, 
att vårt folk är invigdt åt". 

I tidningens första nummer återgavs ett upprop, som avfattats av central
förbundet för att insamla medel till stipendier för kursverksamhet. Det gällde i 
första hand en så kallad populärvetenskaplig nykterhetskurs i Stockholm. 
Uppropet visar den syn på kulturfrågan som var rådande i den här verksamma 
gruppen samer: 

"Till höjande af lappbefolkningens andliga kultur. — Helt säkert finnes det 
bland vårt svenska folk icke så få, som inse den stora fara, som i vår tid hotar 
lappbefolkningens lifskraft och bestånd, dels uti det förhållandevis lägre ut
vecklingsstadium på det mänskliga lifvets områden, lappbefolkningen befinner 
sig uti, och dels uti den stegrade kulturdrift, som den närstående svenska 
befolkningen utvecklar. I alla kulturstrider får den svagare ovedersägligen vika 
för den starkare, om den icke lyckas tillägna sig jämförlig bildning och utveck
ling. Bland den yngre lappbefolkningen brus ar för närvarande ett bildnings- och 
utvecklingsbehof, som blott trängtar att komma till sin rätt, och därest till
räckliga resurser förefunnes, skulle icke så få af den lappska ungdomen komma 
fram, tillägna sig kunskaper och blifva till ovärderlig nytta för sitt folk". 

Vidare återgavs i tidningsnumret det program som antagits vid Centralför
bundets dittills enda offentliga möte, hållet i St ockholm den 23 oktober 1904. 
Här preciserades den tidigare nämnda önskan om bättre skolförhållanden: 

" I skolfrågan vill förbundet starkt häfda den uppfattningen, att fullständiga 
lapphem i förening med skolor inrättas, att dessa inrättas så, att de tjäna de 
renägande till mera nytta och att undervisningskostnaderna bestridas af staten. 
När folket själft är i tillfälle att lämna lärarekrafter, skola dessa få undervis
ningen i sin hand. Lapphemmen sättas under hägn af lämpliga vårdare, helst af 
lappska befolkningen. Inrättande af en folkhögskola i lappmarken och stats
bidrag därtill. Inrättande af vandringsbibliotek och organiserandet af syste
matisk folkupplysning". 
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Också ett annat mål berördes i programmet : "Fosterlandskänslans höjande i 
jämnbredd med stigande upplysning och människovärde samt framför allt den 
andliga kulturens höjande med lappens bistånd och hjälp". 

"Lapparnes Egen Tidning" utkom med fyra nummer under 1905 och upp
hörde därefter, samtidigt som föreningsverksamheten avtog. Önskemålen i skol
frågan berördes därförinnan ännu en gång, då det framhölls hur stor samernas 
håg för läsning var, och att förbundet inte ansåg skolundervisning motverka 
renskötsel, inte ens om den bedrevs i fa sta skolor. Undertecknare var denna 
gång Anna Lindhagen.1 

Att ovan relaterade yttranden återger en annan syn på den skolorganisation 
som staten erbjöd samerna och andra önskemål i fråga om utformningen än de 
som några få år tidigare framförts genom Norrbottens läns lappfogde är helt 
tydligt. Förhållandet speglar väl den skillnad som uppstått mellan Norrbotten-
samernas och Västerbottensamernas livsstil. I Norrbotten var renskötseln till 
största delen nomadiserande, och hela familjer flyttade över vidsträckta om
råden. I Västerbotten däremot var många samer bofasta, och de hade dessutom 
betydande problem i ko nfrontationen med svenska jordbrukare. Inte minst det 
senare kan ha bidragit till att skapa den känsla av underlägsenhet, som tog sig 
uttryck i önskemål om bättre skolundervisning. 

Men man kan inte bortse från den verksamhet från svenskars sida som 
förekom bland Västerbottensamerna, och som inte tycks ha haft någon mot
svarighet i övriga län. Det är inte möjligt att avgöra hur mycket av initiativta
gandet som kan ha legat hos de svenska aktörerna. Vissa uttalanden ger dock ett 
intryck av att ha formulerats med en kännedom om gängse idéer, som knappast 
fanns hos samerna själva, i första hand anknytningen till tankarna om det lägre 
utvecklingsstadiet som ett hot mot samernas bestånd. 

Det är inte heller möjligt att bedöma, om Elsa Laula och hennes medhjälpare 
representerade alla Västerbottenssamerna. Referat från sammanträden med 
lappfogden, framförda i "Lapparnes Egen Tidning", tyder på ett stort förtroen
de för Elsa Laula från andra samers sida. Hon hade t ex fått fullmakt att föra 
åtskilliga samers talan. Enligt en skildring i V årt Land, rubricerad "Lappfrå
gan. Elsa Laula röner motstånd från sina egna", riktades beskyllningar mot 
henne att ha agiterat med avsikt att själv bli bemärkt men med resultat att 
förhållandet till nybyggarna blivit ytterligare försämrat.2 Någon mera antydan 
om negativ bedömning från samernas sida tycks inte finnas, däremot flera 
presentationer av henne i pressen som uppskattad representant för samerna.3 

4 Johan Turi, en Norrbottenröst 
1910 utkom som tidigare nämnts Johan Turis "Mui'talus sämiid birra (En bog 

om Lapparnas liv)", med dansk översättning av dess nedtecknare Emilie De
mant. Bland annat framställde Turi sina synpunkter på samebarnens skolgång: 

"5 aar s skolerne er gode for fattige Lappery nœr de (b0rnene) er i skole i den 
1. Lapparnes Egen Tidning nr 1, 1905. 
2. Vårt Land 3 aug 1906. 
3. StT 30 juli 1904, NDA 24 aug 1904, DN 16 sept 1904, AB 30 nov 1904, Sv Damtidn 9 sept 1904. 
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tid, da de endnu icke saa vidt, at de kan arbejde for deres f</>de, og der er det 
ogsaa, at de leerer at lœse og skrive og regne, saa de ikke bliver bedraget ethvert 
sted af kfibmœnd og binder, hvilke f</>r har bedraget mange med regnskab og 
drik; men det </>delœgger kun Lappe mes b0rn, de faar nok en god lœrdom, men 
de lœrer me get unyttigt og det, at de faar saa me gen bondenatur, og de er den 
bedste lœretid borte fra Lapperne, og saa leererde blot bondeliv, og Lapliv leerer 
de ikke aldeles ikke. Og naturen forandres ogsaa, Lapnaturen tabes, og 
bondenaturen kommer i stedet. Og mange af de kroneskole-b0rn er brystsyge; 
men naar der ikke er skoler i Lappernes egen kote, saa er de n0dt til at anbringe 
dem der, hvor skolerne findes, selv om det ikke er heldigt'1.4 

Turis åsikter var nyanserade. Han frånkände inte skolan dess värde, men 
samtidigt framställde han, liksom tidigare andra Norrbottenssamer, sin över
tygelse om skolans förödande inverkan på barnens framtid som renskötare. 

5 Samiska synpunkter på skolans omorganisation 
I samband med de olika utredningarna om skolorganisationen under 1910-talet 

kunde man vänta sig att finna uttalanden av samer om deras erfarenheter av de 
befintliga skoltyperna liksom om deras önskemål. Från 1907 å rs kommittés 
arbete finns emellertid inga sådana återgivna, även om de naturligtvis kan ha 
framförts muntligt vid kommittémedlemmarnas resor 1909, särskilt som biskop 
Bergqvist behärskade såväl samiskt som finskt språk. Genom andra instansers 
remissyttranden återges dock samiska åsikter, framförda i ett par fall. 

Vilhelmina kyrko- och skolråd hänvisade sålunda till vad samerna uttalat vid 
ett möte år 1908. De hade då förklarat sig nöjda med den befintliga skolorganisa
tionen och inte önskat någon ändring. Av denna anledning avböjde rådet kate-
ketskolor. De skolor som fanns att tillgå var i första hand missionsskolor, vilka 
samerna i Västerbotten uppskattade. De genom bl a Elsa Laula framförda 
önskemålen om utvidgad undervisning tycks inte ha varit aktuella vid nämnda 
tillfälle. 

Frostvikens skolråd vidarebefordrade och instämde i sa mernas mening, att 
fasta skolor var nödvändiga och utan risk för barnens utveckling. 

Lappfogde Hultin uttalade sig om Norrbottenssamernas önskemål på ovan 
relaterat sätt. Här framställdes alltså kateketskola som nödvändig skolform, och 
kateketen borde själv vara same. Hultin bifogade protokoll från sammanträden 
med samer. Arjeplogs samer hade t ex framhållit det som ett oeftergivligt krav, 
att barnen blev undervisade av kateketer, som flyttade med samerna. Den fasta 
skolan sades "göra slut på nomaden". Dessutom lärde sig barnen i sko lan att 
skämmas för sitt levnadssätt, språk, klädedräkt och så vidare. De deltagande 
samerna hade erfarenhet av både statlig fast lappskola och missionsskola utöver 
kateketundervisning, men de tog här alltså avstånd från de förra. 

Lappfogde Peder Holm i Västerbotten nämnde i s itt yttrande, att samerna 
själva i allmänhet inte önskade införande av kateketundervisning.5 

4. Turis 122f. 
5. Eckl dep handl 21 febr 1913, nr 70. 
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Om samernas reaktion sedan den nya skolorganisationen genomförts 1913 
med obligatorisk kateketskola, följd av kortare fasta kurser, kan man få en 
föreställning genom att studera skolrådens rapporter. Dessa hade nämligen 
blivit tillfrågade om organisationens utfall av 1915 års sakkunniga. 

De infordrade uppgifterna tyder på att samerna i g anska stor utsträckning 
visat sitt ogillande genom att behålla barnen i hemmen. I Karesuando och 
Jukkasjärvi hade många barn uteblivit, men detta var vanligt också före omor
ganisationen och tyder inte direkt på opposition mot denna. I Jokkmokk där
emot tog oviljan sig sådana uttryck, och i Västerbotten och norra Jämtland var 
flera av de nyinrättade skolorna praktiskt taget utan elever, medan dessa i stället 
besökte missionsskolor och barnhem.6 

Det finns också skolrådsprotokoll, som uttrycker samernas direkta önskemål 
efter mötet med den nya skolorganisationen. Jokkmokkssamerna hade enligt 
skolrådet opponerat sig mot att man koncentrerat kateketskolans barn för in
ackordering i vissa byar, varigenom en vandrande nomadlärare insparats. Sa
merna sades inte frukta något så mycket som att skiljas från sina barn, särskilt de 
mindre.7 

I Karesuando inkom samer med en skrivelse till skolrådet för att få behålla 
möjligheten att utnyttja vinterkursen i La nnavaara barnhem, drivet av ett mis
sionssällskap.8 

Inte heller från de sakkunnigas arbete år 1915 finns upplysningar, inhämtade 
direkt av samer om deras önskemål i sk olfrågor. Genom folkskolinspektörers 
yttranden kommer dock vissa åsikter fram, i fö rsta hand om det 1913 genom
förda skolväsendet. Från Sorsele i Västerbotten citerade folkskolinspektör 
Almkvist: "De nya skolorna äro inrättningar för fattigman ' och "...det på 
detta område — liksom i så många andra fall — tydligt skönjes, att staten icke 
betraktar nomaderna såsom goda svenska medborgare".9 

Sedan skolorganisationen i viss mån förändrats efter 1915 års utredning, 
tillsattes i spetsen för den en nomadskolinspektör. Ur årsberättelserna om 
dennes verksamhet kan utläsas, att samerna också i for tsättningen reste visst 
motstånd mot skolformerna, såväl längst i norr som i Vä sterbotten, men också 
att detta motstånd snabbt avtog. Orsaken till accepterandet kan ha varit, att 
nomadskolinspektörerna under sina resor sammanträffade med samer och blev 
medvetna om deras önskemål angående skolors placering och dylikt. Flera 
exempel finns på tillmötesgående av detta slag. Också kraven på längre under
visningstid, som framfördes i Jämtland, Västerbotten och Arjeplog, tillgodosågs 
så långt stadgarna tillät. En särskild opinionsyttring från samerna, landsmötet i 
Östersund 1918, torde ha spelat en roll för ökat hänsynstagande, även om detta 
aldrig blev uttalat. 

6. EckI dep handl 23 sept 1916, nr 22. 
7. Jokkmokks skolr prot 25 juli 1914. 
8. Karesuando skolr prot 9 juli 1914. 
9. Eckl dep handl 23 sept 1916, nr 22. 
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6 Torkel Tomasson, en representant för de sydliga 
samerna 

År 1917 föreslogs som nämnts i proposition en ändring av vissa delar i 
renbeteslagen. Detta föranledde en motion i andra kammaren, som bland annat 
utmynnade i yrkande om avslag på propositionen för att ge samerna själva 
tillfälle att yttra sig i ett redan planerat allmänt landsmöte.1 

I första kammarens debatt citerade en talare ur en tidningsartikel av den ti
digare nämnde samen Torkel Tomasson: 

"Genom omständigheternas makt ha två kulturer, renskötsel och jordbruk, 
så småningom kommit i intimt förhållande till varandra. Odlaren och herden 
ha sålunda sida vid sida ur så gott som samma jord kommit att på var sitt 
skiljaktiga sätt framdraga sitt levebröd". I tävlan mellan de två kulturerna 
inträffade nu, att "den som har de svagare livsbetingelserna och förutsätt
ningarna, som alltjämt minskar succésivt, övergår delvis eller helt och hållet i 
den kultur vars livsmöjligheter äro störst och har framtiden i sin hand. Det är 
därför alldeles naturligt och självklart, att de nomader, som inse detta, betrygga 
sin framtid och ta i sikte en lämplig reträttplats".2 

Torkel Tomasson hade som förut nämnts varit aktiv under perioden av före
ningsverksamhet från 1904.3 Det är tongångarna från den västerbottniska rö
relsen för rätt till bofasthet mm som återkommer här. Tomasson hade genom 
sina kontakter i huvudstaden och sina studier haft möjlighet att möta tankarna 
om kulturers konfrontation, som fanns i den gängse idéuppsättningen. 

7 Landsmötet i Östersund 1918 
Klarare ändå skulle dessa tankar komma till uttryck under landsmötet. Också 

här spelade Torkel Tomasson en framträdande roll och inledde mötet. Bland 
annat påpekade han då, att detta var första gången i h istorien, som ett naturfolk 
visade sin andliga mognad genom att företa något gemensamt för andlig och 
social lyftning.4 

Under mötets andra dag togs skolfrågan upp. Inledare var samen Gustav Park, 
tidigare kateket och vid denna tid teol stud. Han vände sig skarpt mot grund
åskådningen hos dem han kallade "den officiella lappolitikens män". Visserli
gen kände samerna tacksamhet för intresse och välvilja, t ex då riksdagen 
beviljat medel till undervisning, men detta hade enligt Park skett med utgångs
punkt i förutfattade meningar, nämligen att endast naturmänniskor kunde bedri
va renskötsel, inte kultiverade personer. Genom dålig skolbildning skulle na
turstadiet bevaras och de etnografiska och nationalekonomiska intressena bäst 
tillgodoses.5 

Missionsskolornas arbete bedömde Park som välsignelsebringande, särskilt 

1. Se ovan s 75 ff. 
2. 1917 FK 51:16 f. 
3. Jfr ovan s 144. 
4. Sv lapparnas landsmöte i Östersund, Förord. 
5. Landsmötets prot s 113 ff. 
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som lappskolorna varit för få och kateketerna olämpliga. Den "officiella' ' synen 
på dem var ju en annan. 

"Enär dessa skolor givit och giva en så relativt god skolutbildning åt sina 
skyddslingar, äro de därför tvivelsutan så förhatliga och avskyvärda för kvasi-
lappvänner i vårt land, som vanligen anse en kunnig och skolbildad lapp för en 
mycket dålig nomad och renskötare".6 

Park vände sig mot tron att samen är född och predestinerad att leva genera
tion efter generation i djup okunnighet, i ett naturtillstånd och utan rätt till någon 
förbättring i kulturellt hänseende. 

Park visade med exempel, att det påstådda sambandet mellan skoltyp och 
övergång till bofast levnadssätt inte förekom, likaså att många som blivit bofasta 
lyckats bra i sin nya yrkesutövning. Härvid bemötte han uttalanden i pressen av 
nomadskolinspektör Karnell. 

Den nya skolan hade enligt Park förtjänster. Alla fick undervisning, och 
svenska som skolspråk var fördelaktigt för samerna. K B Wiklunds läseböcker 
kallade Park "epokgörande framsteg". Men detta hjälpte inte, när undervis
ningstiden var för kort, när man tillämpade vandrande skola där flyttningsför
hållandena var olämpliga och när man gav lärarna för liten utbildning. Övriga 
svårigheter var enligt Park att kåtor användes som skollokaler, samt språkför
bistringen. Det var ett misstag att uppställa vinterkurserna i J ukkasjärvi och 
Karesuando som modell för de fasta skolorna. Samerna i dessa trakter var 
nämligen mycket okunniga och okultiverade. 

De så kallade hushållskåtorna för elevernas inackordering kritiserades också 
och sades bidra till att samebarnen väckte kringboendes nyfikenhet och förakt. 

Slutligen framförde Park som önskemål, att de befintliga missionsskolorna 
och barnhemmen skulle öppnas också för nomadbarn, att de vandrande skolor
na skulle avskaffas, i varje fall i Jämtland och Västerbotten men eventuellt 
behållas i Norrbotten, där man inte insåg betydelsen av kunskap, att de fasta 
nomadskolorna skulle förvandlas till internatskolor med minst fyra års helårs
läsning, gärna förlagda nära fjällen, samt slutligen att lärarna så vitt möjligt 
skulle vara seminarieutbildade samer. 

I den följande diskussionen yttrade den närvarande nomadskolinspektören 
Karnell, att man hade tagit hänsyn till samernas egna önskemål vid skolväsen
dets utformning. Han uttalade sin protest mot att Norrbottenssamerna sagts 
vara okultiverade och sade sig sätta den gamla samekulturen högre än nybyg-
garkulturen, som han saknade aktning för. Också från Arjeplogssamer fram
fördes protester mot påståendet. 

En nomadlärare, Karin Stenberg, beskrev de svåra skolförhållandena och 
hoppades komma ifrån kåtaundervisning. I övrigt uttalade sig flera personer till 
förmån för missionsskolorna. Många hade själva gått i sådana och ändå blivit 
nomader. Tvångssystemet med hämtning till skolan på föräldrarnas bekostnad 
av uteblivna barn kritiserades också.7 

Slutligen antogs en resolution, där önskemål om ett förändrat skolväsen 

6. Ibid s 117. 
7. Ibid s 24 ff. 
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framfördes med motiveringen att man ville få tillräcklig undervisning och där
med den andliga utrustning som behövdes i en tid av hastig kulturutveckling i 
Lappmarken. Resolutionens förslag upptog de punkter om olika skolformer, 
som Gustaf Park framfört i sitt anförande. Dessutom uttalades tacksamhet för de 
uppoffringar staten gjort, även om grundprincipen varit felaktig. Om skol
väsendet ordnades enligt de framställda önskemålen, förklarade sig samerna 
villiga att bidra ekonomiskt till utgifterna. 

En deputation på fem personer utsågs att överlämna resolutionen till ko
nungen, och detta ansågs brådskande, eftersom det blivit bekant att domkapitlet 
i Luleå på nomadskolinspektörens förslag tänkte uppföra ytterligare omkring 
femton hushållskåtor. Deputationen fick företräde för kungen och dessutom för 
ett antal departementschefer, bland annat ecklesiastikministern Värner Rydén.8 

Protokollet från landsmötet ger en klar bild av hur samerna såg på det skol
väsen som genomförts 1913, och vad de önskade få i st ället. Men det speglar 
också de förut noterade skillnaderna mellan olika områden och även vissa 
motsättningar mellan representanterna för dessa. Att de norra trakternas synsätt 
framfördes i mycket ringa utsträckning har sin förklaring i deltagarnas fördel
ning. Från Jämtland fanns nämligen 131 samer närvarande, från Västerbotten 53 
och från Norrbotten bara 17. Sammanlagt 13 personer röstade genom fullmakt. 
Det obetydliga deltagandet från Norrbotten hängde sannolikt inte bara samman 
med avståndet till Östersund utan också med att föreningsverksamheten inte 
fått någon framgång bland dessa samer. 

Det landsmötet föreslog som skolorganisation var i stort sett en återgång till 
missionsskolornas typ av undervisning, dvs vad man i flera årtionden sett som 
bästa skolform i Västerbotten. Det tycks alltså 1918 liksom vid århundradets 
början ha varit rösterna från Västerbotten som gjorde sig mest hörda. Som något 
nytt i skolväsendet kan man dock se önskemålet om samiskfödda lärare och att 
skolorna borde ligga nära fjällen. Här förefaller vilja att bevara samisk kultur 
spela en roll. Överensstämmelsen med de olika lokala sameföreningarnas pro
gram är ganska tydlig. Man uttalade i dessa allmänt en vilja att höja bildningsni
vån, men också att bibehålla egen kultur.9 

Det under landsmötet nämnda förestående ställningstagandet av domkapitlet i 
Luleå för nya "hushållskåtor" gjordes mot samernas uttalade vilja. Landsmötet 
hade hållits 5-6 februari, och dess åsikter hade av allt att döma gjorts kända för 
domkapitlet. Den 24 april beslöt detta att enligt Karnells förslag sexton nya 
hushållskåtor skulle uppföras i Norrbotten och Västerbotten. En vecka senare 
behandlades frågan ännu en gång, eftersom Torkel Tomasson anhållit om att 
ärendet skulle avgöras först efter det att han kunnat insända protokoll från 
landsmötet. Domkapitlet konstaterade nu bara att frågan var avgjord och att 
Tomasson trots anmaning inte insänt protokoll i tid.1 

8. Ibid s 33 f och 162 ff. 
9. Lokala sameföreningar hade bildats i V ilhelmina-Åsele, Tärna, Arvidsjaur, Arjeplog, Sorsele, 

Hotagen-Offerdal, Frost viken och Tännäs-Idre. SET Profnr 1918, Sammeli 117 f. 
1. Luleå domkap prot 24 apr 1918 och 1 maj 1918. 
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8 Samefolkets Egen Tidning 

Samernas organisationssträvanden hade åter tagit fart, vilket landsmötet var 
ett exempel på. Vidare började man utge tidningen "Samefolkets Egen Tidning" 
från november 1918. 

I det första numret ingick artikeln "Samefolkets skolfråga. Vad professor 
Karl Petrén säger". Det konstaterades, att de uttalanden som gjorts i svenska 
pressen efter det att samerna kritiserat skolorganisationen vid landsmötet hade 
varit till samernas fördel. Nämnde professor Petrén hade efter en resa i Väster
botten vänt sig mot tvånget i skolhänseende: 

"Lagens avsikt är att bevara nomadlapparna, så att säga, i sin renodlade 
form. Denna avsikt har man sökt förverkliga genom det ovan omtalade s kol
tvånget, ävensom genom förbudet för renlapparna att besitta nybyggen. Vad 
resultat når man? Reglerandets vishet känna lapparne som ett sådant förhatligt 
tvång, att de redan börjat realisera sina renar för att ej behöva längre vara 
föremål för den omvårdnad som lagen ägnar nomadlapparne''. 

I fortsättningen behandlades också skolfrågor. Gustav Park skrev om "Hus
hållskåtorna en dödsstöt mot sameh".2 1921 i nnehöll tidningen en ingående 
historik om skolväsendet från äldsta tid, författad av Torkel Tomasson. Kom
mentarerna till missionsskolorna tyder på att man accepterat situationen med 
dessa skolor stängda för nomader och i stor utsträckning avvecklade. Tiden 
ansågs nu kräva, att samernas skolväsen inte ordnades på ett sätt som kunde 
verka förödmjukande för folket, vilket de enskilda skolorna tydligen ansågs 
göra. I övrigt nämndes om den speciella nomadundervisningen, att den var 
avsedd för bara fjällrenskötares barn, att den skedde uteslutande på svenska, 
samt att oppositionen från början varit stark, speciellt i sydliga trakter.3 

År 1926 meddelades, att den nya nomadskolstadgan trätt i kraft, och särskilt 
utvecklades det tillägg som gjorts till Lappkommitténs ursprungliga förslag, 
inrättandet av ett särskilt samiskt representantskap, nomadskolfullmäktige. 
Man noterade att det var riksdagens åsikt, att samebefolkningen skulle få tillfälle 
att göra sin mening hörd. Det konstaterades att för första gången i samernas his
toria förelåg en i författning grundad representantinstitution, där samerna 
kunde handha sina sociala angelägenheter.4 

Bland andra frågor som refererades i tidningen kan nämnas riksdagsbehand
lingen av Lindhagens båda motioner om förbättrad samisk representation i 
Lappkommittén och i riksdagen, det senare under rubriken "En enastående 
märkesdag i samernas historia".5 

Samernas Egen Tidning diskuterade också hur man skulle kunna nå de nord
ligaste samerna, som bara fått en nödtorftig undervisning på finska. I detta 
sammanhang gjordes ett uttalande om skolorganisationen, som inte var helt 
negativt: 

2. SET nr 1, 1919. 
3. SET nr 2, 1921. 
4. SET nr 2, 1926. 
5. SET nr loch 2, 1920. 
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" I d e  s . k .  n o m a d s k o l o r n a ,  s o m  n u m e r a  ä r o  i  v e r k s a m h e t  d ä r u p p e  m e d d e l a s  
nämligen undervisning på svenska språket. Och hur dessa skolor än må betrak
tas, så äro de dock ett gott steg framåt". 

Man märker att tidningen, liksom dess föregångare, var ett språkrör för de 
sydliga samerna, som såg skola och bildning som något mycket väsentligt men 
räknade de nordliga samerna som obildade och ointresserade av kultur.6 

9 En samisk programförklaring 

1920 utkom en liten skrift av Valdemar Lindholm, "Dat läh mijen situd", på 
svenska ' 'Det är vår vilja. En vädjan till den svenska nationen från samefolket' '. 
Enligt förordet av nomadläraren Karin Stenberg hade den formulerats av för
fattaren Lindholm, men initiativet hade tagits av henne och några andra Arvids-
jaursamer, och hon tog personligen ansvaret för de framförda synpunkterna. 
Infört i boken förekom också ett intyg av Arjeplogs sameförening, att dess 
medlemmar enhälligt instämde i de framförda åsikterna och kraven. 

I inledningen citerades ur den 1919 u tgivna boken Lappalaiset (Lapparnas 
land) av Ossian Elgström, konstnär och etnografi "Lappen är som ett barn — 
han vet inte själv vad han vill och han formar sig efter sin omgivning" .7 

Efter en sammanfattning av grunderna för samefolkets rättigheter, urminnes 
hävd till landet och trogen skattebetalning, uttrycktes samernas åsikt om sin 
situation: 

"VI SAMEH VILJA DÄREMOT ICKE leva såsom en utdöende stam av 
vildar, utan uppgift för framtiden och utan mål för vårt liv, i okunnighet, elände 
och smuts. Vi vilja ej vara försökskaniner för alla möjliga sociala experiment 
och ett experimentalfält för sensationshungriga s.k. författare och vetenskaps
män, vilka med sina 'sanningar om lappen' göra oss till en hord av utdöende 
djur, som snart inte böra finnas annat än i burarna på Skansen. VI VILJA, vi 
som våra fäder I FRED LEVA VÅRT NATURLIGA LTV m en vårt liv vilja vi 
rikta FRAMÅT och uppåt" .8 

Den svenska synen på samernas kulturella strävanden berördes också. 
"Svensken säger: Lappen skall vara lapp. Han skall sköta renarna på fjället. 
För att göra det behöver han ingen annan kultur, än den han har och inga andra 
egenskaper än de, som är honom medfödda. . .. Och det se vi ju att Karesuando
lapparna, som leva i tält och aldrig komma i kontakt med svenskarna, äro de 
'bästa lapparna , det ha åtminstone alla våra framstående myndigheter, veten
skapsmän och författare sagt".9 

Skriften visar en påtaglig bitterhet över svensk värdering och behandling av 
samerna. Tydligen fanns också i A rvidsjaur och Arjeplog, de sydligaste Norr
bottenförsamlingarna, den känsla av att svenskars syn var nedlåtande, som 
annars i första hand tycktes vara knuten till Västerbotten. 

Framhävandet av den egna kulturen och en viss ringaktning för de nordligaste 

6. SET nr 4, 1920. 
7. Lindholm 1920, s 5. 
8. Ibid s 25. 
9. Ibid s 52. 

152 



samernas lägre nivå på detta område känns också igen från tidigare uttalanden, 
som härrörde från Västerbottenssamer och deras svenska understödjare. Lik
som i dessa fall är det svårt att uppskatta i vilken grad direkt svensk påverkan 
betyder något. Samarbetet med Valdemar Lindholm skulle eventuellt ha kunnat 
innebära sådan. 

10 Lappkommittén 1919 

Några skrivelser från samer, som hade insänts till o lika myndigheter under 
våren 1918, överlämnades till 1919 å rs lappkommitté. En jämtländsk skrivelse 
ställdes direkt till kommittén.1 

Ett mycket stort antal samer i Karesuando och Jukkasjärvi hade undertecknat 
en inlaga, innehållande kritik av skolsystemet. Man vände sig i första hand mot 
hushållskåtorna, som sades ha uppförts mot samernas uttalade vilja. På grund av 
detta bostadssystem var barnen onödigt mycket sjuka. Ordningen i kåtorna blev 
dålig, och vidare utsattes barnen för nyfikenheten hos turister och andra. Dessa 
samers förslag var, att föräldrarna skulle få ett bidrag och själva ordna inackor
dering på önskat sätt. 

Ett annat förslag var, att tillsynen över skolorna skulle ändras. Nomadskol-
inspektörsbefattningen borde avskaffas och vanliga folkskolinspektörer överta 
arbetet. Den direkta tillsynen kunde utövas av kyrkoherden tillsammans med ett 
skolråd, som samerna själva ville välja bland ortens samer eller bofasta. 

Domkapitlet överlämnade denna skrivelse till lappkommittén tillsammans 
med nomadskolinspektör Karnells kommentar till den. Han ansåg att agitation 
låg bakom kritiken. Dels hade en predikant intalat samebefolkningen dessa 
åsikter,2 dels låg påverkan från Västerbotten och från landsmötet i Östersund 
bakom. 

En inlaga från Jämtlands län uttryckte synpunkter på skolväsendet, som 
tydligen delades av praktiskt taget alla samer i såväl Jämtland som Härjedalen 
och Idre. Kritiken mot skolväsendet var hård. Den nya skolordningen hade inte 
motsvarat förväntningarna. Undervisningstiden var kort och sönderplottrad. 
Eftersom barnen måste inhämta kunskaper på ett för dem främmande språk, 
svenska, hann de inte lära sig tillräckligt för att senare kunna sköta sin näring 
rationellt och ' 'moraliskt bestå mitt ibland ett kulturfolk". Eftersom okunnighet 
alltså kunde vara farlig, borde inte samerna isoleras från kulturen. Tidningar och 
dylikt sades vara en betydande maktfaktor, som också samer måste kunna ut
nyttja. 

I fråga om inackorderingsformer hade man exakta önskemål. Skolorna skulle 
utgöras av fasta skolhem, ett slags samiska arbetsstugor. Detta skulle väcka 
självaktning, nationella ambitioner och samhörighetskänsla, vilket de nya sko
lorna inte förmått göra. Hushållskåtorna ansågs vara olämpliga, eftersom de låg i 
rent svensk omgivning, där barnen blev hånade och utsatta för turisters nyfiken
het. De var dessutom ohygieniska. 
1. 1919 års Lappkommittés arkiv, nr 193. 
2. August Lundberg, Lannavaara, anställd av LM V, kringresande predikant av laestadiansk in

riktning. 
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Från tiden omkring 1920 finns för första gången samtidiga uttalanden av samer 
i alla olika områden. Skolavdelningen i den från 1919 arbetande lappkommittén 
inhämtade nämligen alla lappbyarnas synpunkter vid sammanträffanden. 

Inte oväntat var det i Västerbotten den hårdaste kritiken mot skolorganisa
tionen framfördes. Vid sammanträde med samerna i Vilhelminas båda lappbyar 
framkom bestämda önskemål om förändringar. Samtliga närvarande förklarade 
sig önska samma kunskapsstandard som andra svenska barn fick. Vissa ville ha 
valfrihet mellan svenska skolor och nomadskolor. 

Angående de fasta nomadskolorna anfördes, att barnen inte borde bo i kåtor 
av någon form, eftersom dessa var ohälsosamma om vintern och blev onödigt 
uppmärksammade av svensk befolkning. De samiska barnen borde få leva lika 
bekvämt som andra barn. Man ville också ha skolorna placerade på centrala 
platser, vilket skulle minska kostnader och besvär med avlämning och hämt
ning. I stället för kåtor önskade man skolhem med undervisningen ordnad som 
vid missionsskolorna, dvs helårsläsning 3-4 år. De närvarande samerna hade 
själva gått i missionsskolor utan att för den skull lämna nomadlivet. Orsak till att 
man övergick till bofast levnadsform var normalt fattigdom. 

I fråga om de vandrande nomadskolorna förklarade de närvarande sig nöjda, 
sedan man nu förlagt undervisningen till stationär plats under sommaren.3 

Vid följande sammanträden med de övriga lappbyarna var den framförda 
kritiken inte lika omfattande, men de flesta hade dock vissa önskemål.4 I 
Jämtland, norra Västerbotten och Arjeplog krävde man en höjning av kunskaps
standarden genom längre undervisningstid, medan man i området norr därom 
ansåg undervisningen tillräcklig. Mot systemet med vandrande skolor uttalade 
sig norra Västerbottens samer. Beträffande inackorderingsformen delade samt
liga lappbyar Vilhelminasamernas åsikt, att kåtor inte borde förekomma utan i 
stället skolhem. Detta var alltså den punkt, där också de nordliga samerna kriti
serade rådande ordning. Sammanfattningsvis kan sägas, att Norrbottens samer 
överlag var mer nöjda med det befintliga skolsystemet än man var i övriga län. 

De yttranden som avgivits av olika samegrupper under kommittéarbetet 
kommenterades i ett brev från en lapptillsyningsman5 i Västerbotten. Han fram
höll att förslagen som framförts från samernas sida inte var hela befolkningens. 
Samerna själva var inte vuxna att tänka in i framtiden, när det gällde lagstiftning. 
Såväl föräldrar som barn var dock egentligen positiva till skolan, men det hade 
framkommit, att vissa oansvariga personer intalat dem att kritisera förhållan
dena. 

De samiska kommittémedlemmarnas uttalanden under sammanträdena utgör 
naturligtvis också uttryck för samers åsikter i skolfrågor. Här förekom skiljakti
ga meningar mellan Torkel Tomasson och Gustav Park. Den förre ville slopa 
sommarundervisningen och koncentrera skolorna till centrala orter, bland annat 

3. Lappfogdeprot Vilhelmina norra och södra lappbyar 8-9 jan 1920. 
4. Lappf prot Grans, Rans, Umbyns och Vapstens lappbyar 12-13 jan 1920, Ljusnedal 27 juni 1920, 

Jensmessholmen 2 juli 1920, Vallbo 30 juni 1920, Gellivare 27-28 mars 1920, Soppero 31 mars 
1920, Karesuando 4 apr 1920, Rensjön 31 juli 1920, Laimolahti 2 aug 1920, Rautasluspa 4 aug 
1920, Jokkmokk 4 febr 1921, Arjeplog 11 febr 1921. 

5. Svensk tjänsteman med tillsyn över en lappby. 
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med tanke på lärarna. Park ansåg dock sommarundervisning ha en stor peda
gogisk betydelse, och han ville utsträcka den till sex månader. I övrigt önskade 
han en förbättring av de vandrande lärarnas utbildning genom krav på småskol-
lärarexamen och dessutom en särskild kurs i hembygdskunskap för alla lärare. 
Båda dessa representanter för samefolket ville alltså få till stånd en höjning av 
undervisningsstandarden, men Torkel Tomasson var som tidigare en före
språkare för större likheter med svensk undervisning, Park däremot för den 
samiska kulturens bevarande, samtidigt som bildningsnivån skulle höjas. 

11 Samisk reaktion i en kyrklig fråga 

Också i e tt kyrkligt ärende från periodens senare del kan man studera sa-
mernas reaktion på de arrangemang svenska myndigheter ordnade för dem. 
Det gäller Jukkasjärvi församling, där det som tidigare nämnts i början av seklet 
aktualiserades att bryta ut Kiruna stad till särskild församling, medan den övriga 
församlingens kyrka som tidigare skulle vara Vittangi. Disponent Hjalmar 
Lundbohm i Kiruna uttryckte i brev till biskop Martin Johansson sina farhågor 
för att samerna skulle hänföras till den församling, som fick Kiruna till huvudort. 
Detta skulle enligt honom hastigt påskynda deras förstörelse och undergång.6 

Först 1912 genomfördes att Vittangi utbröts som särskild församling, och 
samerna kom att hänföras dit. 1916 vände sig tre lappbyar till Kungl Maj:t med 
begäran att i kyrk ligt hänseende bli överförda till Jukkasjärvi församling, vilket 
geografiskt sett var ett bättre arrangemang. Lappfogde. J Holm framhöll i detta 
ärende efter förfrågan från KB, att samerna inte tidigare blivit tillfrågade utan 
förflyttats i kyrkoskrivningshänseende mot sin vilja. Skälet till detta, att Kirunas 
kultur skulle inverka skadligt, ansågs utan betydelse, eftersom man ändå gjorde 
inköpen där.7 Hjalmar Lundbohm försökte ännu en gång motsätta sig place
ringen i Ju kkasjärvi genom en skrivelse till kyrkostämman, men två år senare 
beslöt Kungl Maj:t, att samerna skulle enligt sin önskan överflyttas till Jukkas
järvi.8 

12 Sammanfattning 
Perioden 1870-1925 visar ständigt ökande aktivitet från samernas sida i fråga 

om att göra sina egna åsikter kända om den organisation av kyrka och skola som 
tilldelades dem. Att aktiviteten tilltog berodde inte bara på att bland samerna 
själva framträdde vissa personer som blev talesmän för övriga, utan också på att 
man från svensk sida fick upp ögonen för möjligheten att låta inhämtande av 
samiska synpunkter ingå som ett led i plan erandet av nya organisationsformer. 

De spridda uppgifter materialet ger från förra delen av perioden visar, att 
samerna lokalt hade vissa möjligheter att påverka sin situation. Skolväsendet 

6. Brev30nov 1901, Biskop M Johanssons arkiv. Jfr ovan s 108. 
7. Brev till KB 25.5. 1916. 
8. Jukkasjärvi kyrkost prot 20 sept 1916 och 5 dec 1918. 
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var ju vid denna tid ordnat med ganska stora variationer, men att samerna dock 
ogillade vissa arrangemang framgår t ex av deras uppgifter till lappfogdarna. 

Kring sekelskiftet var skillnaden mellan Norrbottenssamerna och de sydligare 
när det gällde t ex önskemål om skolväsendet märkbar. Bakom dessa åsikts
skillnader låg givetvis den olikhet i livsföring som blivit allt mer tydlig. De 
nordliga samerna flyttade över väldiga områden, där de var jämförelsevis lite 
påverkade av svenskt levnadssätt. Skolgång blev lätt ett hinder i nä ringsutöv
ningen, om den inte kunde anpassas till årsrytmen. I Västerbotten och Jämtland 
var samernas flyttningsområden vanligen mer begränsade, och de hade fått en 
direkt kontakt med svenska förhållanden, liksom de i många fall drabbats av 
konkurrens om markerna från svenskt håll. Här ville samerna få en bättre 
skolbildning, som gav dem större möjligheter att hävda sig gentemot svenskar
na, liksom de också ville ha rätt till att ändra sin livsföring efter eget tycke. 

Från svensk sida fanns, som visats, två motsatta åsikter om hur kulturpoliti
ken skulle drivas. Den ena kom att i ganska stor utsträckning sammanfalla med 
den norrbottniska linjen i samernas egna strävanden, den andra med den väster
bottniska. Det var den senare, i v iss mån identisk med jämtländsk inställning, 
som lyckades göra sin stämma bäst hörd, genom Elsa Laula, genom Central
förbundet med tidning och senare genom landsmötet i Ö stersund. Men bland 
svenska beslutsfattare var majoriteten för den norrbottniska linjen, och man 
försökte genomföra de skolarrangemang som var lämpade för nordligaste Lapp
marken i hela det samiska området. 

Att man bland samerna själva, i var je fall i Västerbotten, var medveten om de 
lokala skillnadernas betydelse på ett ganska tidigt stadium visar en kommentar 
år 1905 i "Lapparnes Egen Tidning", Västerbottensamernas språkrör, av de två 
artiklar biskop Bergqvist skrivit för Svenska Dagbladet om "Lapparnes sociala 
förhållanden". Man gladde sig åt hans vilja att omhulda folket och att hans 
åsikter i viktiga punkter sammanföll med tidningens. Men man beklagade att 
hans kännedom grundade sig enbart på Norrbottensförhållanden och att han t ex 
inte ville se nybyggen ovanför odlingsgränsen eller samer som nybyggare, 
eftersom detta enligt Bergqvist skulle vara ett land, skapat för renskötsel.9 

De dåliga erfarenheterna av försöken med ett enhetligt skolsystem resulterade 
i att samerna gavs möjligheter att framföra egna åsikter om skolan omkring 1920. 
Som en följd av detta kan ses den ökade flexibiliteten i skolorganisationen av år 
1925, där samernas lokala önskemål i viss mån avsågs bli tillgodosedda. 

9. Lapparnes Egen Tidning nr 4 1905. 
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VI Kulturpolitik gentemot minoritetsfolk, 
en jämförelse mellan Sverige, Norge och USA 

1 Samerna i Norge 

Kristen mission bland de norska samerna sattes in redan på 1200-talet, då den 
första kyrkan byggdes i Finnmark, det samiska området i norr. Under nästa 
århundrade tillkom många nya, men samerna tycks ha behållit sina traditionella 
religiösa riter i hemlighet, i varje fall till 1600-talet, då på Christian IV:s initiativ 
undersökningar gjordes och några personer brändes för trolldom. Predikoverk
samheten förstärktes nu. Samebarn togs ut för skolgång och återsändes till 
hemorten för att själva undervisa. 

Under 1700-talet var missionsintresset starkt genom pietismens inflytande. 
Fredrik IV grundade ett missionskollegium i Köpenhamn 1714, och därifrån 
utsändes bland annat Thomas von Westen, som kom att betyda mycket för 
undervisningen hos samerna. Enligt den kungliga instruktionen av 1715 skulle 
kateketer utses, skolor och nya församlingar inrättas och stipendier utdelas till 
blivande präster och lärare i F innmark. Vissa översättningar till samiska gjor
des.1 

Under denna tid uppstod en motsättning mellan två synsätt i fråga om same
undervisningen, som skulle komma att bestå in på 1900-talet.2 Thomas von 
Westen ansåg att samer skulle undervisas på sitt modersmål, medan den andra 
riktningen ville använda norskt språk. Så länge von Westen levde och var 
tongivande dominerade den linje som förespråkade samiska, men efter hans död 
kom en period med motsatt målsättning, framförd främst av biskopen i Troms0 
stift. 

1752 upprättade regeringen ett samiskt seminarium, och ett par årtionden av 
dominans för den samiskspråkiga linjen följde. Språket studerades vetenskap
ligt, och flera böcker översattes. Från 1774 m otarbetades åter samiskspråkig 
verksamhet, också nu under ledning av biskopen i Troms0 stift. Seminariet 
stängdes, och undervisningsarbetet tycks ha försämrats över huvud taget. 
Speciellt stort avbräck drabbade skolan under kriget 1807-1814, men den nya 
regeringen 1814 beslöt att förnya arbetet, och nu med undervisning på samiska. 
Seminariet återupprättades. Också av privata föreningar, främst Bibelselskapet, 
togs initiativ. 

Det samiska språket tillmättes nu betydelse, inte bara som ett medel att 
framföra kristendomskunskap utan för att föra in folket i norsk kultur. I den 
debatt som fördes betonades också folkets rätt till språk och nationalitet, sedd 

1. Vahl s 2-17. 
2. För det följande hänvisas till Dahl. 
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som en gudomlig anordning. Vid denna tid utarbetades ett nytt samiskt skrift
språk, där man tog hänsyn till flera dialekter, och ett antal nya översättningar 
gjordes. Den främste talesmannen för samiskt språk vid denna tid, Nils Vibe 
Stockfleth, började också undervisa i samiska och finska vid universitetet i 
Kristiania från år 1832. Enligt kunglig resolution 1848 skulle sökande till präst
tjänster i samiskspråkigt område avlägga prov i språket. 

Från 1840-talet fördes en strid mellan Stockfleths samiskspråkiga linje och 
oppositionen mot denna, såväl i Stortinget som i pressen och bland allmänheten. 
En kunglig resolution 1851 kan ses som en definitiv vändpunkt. Då beviljades 
medel för undervisning i norska, men också i fortsättningen ansågs samiska böra 
användas i religionsundervisning. Vid seminariet fanns friplatser, som för
pliktigade till sju års tjänstgöring i F innmark. Diskussionen i Sto rtinget om en 
docentur för J A Friis i samiska visar, att inte heller den linje som arbetade för 
norskt språk, ville utesluta samiska från vetenskapligt studium, men målet var 
förnorskning. "Den eneste Redning for Lapperne er at absorberes med den 
norske Nation' ? 

Troms0 seminarium hade nu som målsättning förnorskning i det samiska 
området. Man fick friplatser mot garanti "at de som Leerere virkelig komme til 
at utbrede NORSK Sprog blandt de fremmede Racer \ Kritik mot samer som 
lärare framfördes. De ansågs allmänt vara onyktra och olämpliga i sko la, "Thi 
dertil mangle de de n0dvendige sjœlelige og legemlige Gaver, ligesom det er en 
Selvf0lge, at selv de Bedste af dem neppe engang have Begreb om, hvad 
Disciplin er".4 Troms0 stifts präster och stiftsdirektion var eniga om att samiska 
lärare inte klarade stillasittande liv utan behöll nomadens karaktär efter genera
tioner av bofasthet, även om som undantag goda samiska lärare funnits. 

Från mitten av 1800-talet skedde en snabb invandring i Finnmark av såväl 
norrmän som finnar. Från 1855 till 1900 ökade den norska befolkningen från 
omkring 7000 till omkring 18000, d en finska från omkring 2000 till drygt 5000 
och den samiska från omkring 7000 till omkring 9500. Redan från slutet av 
1600-talet hade staten medvetet sökt öka Finnmarksbefolkningen genom att 
placera tiggare och andra dömda där, men nu uppmuntrades i första hand annan 
norsk invandring. Samerna sågs som ett utdöende folk. Enligt en Troms0tidning 
saknade de såväl forntid som framtid. Olika meningar rådde om huruvida de 
skulle lämnas åt sin undergång eller omhändertas av det norska samhället. 

Bestämmelserna om språk i ky rka och skola var detaljerade under 1860- och 
1870-talen, och målsättningen var förnorskning på sikt, men pressen på samerna 
var inte hård. Den instruktion för lärare som utfärdades 1880 fastslog däremot, 
att alla samiska barn skulle läras läsa, tala och skriva norska. Stiftsdirektionen 
skulle utöva noggrann kontroll. Böcker med endast norskt språk skulle använ
das och de äldre med parallell samisk text avskaffas. Emellertid ansågs, att 
samiska kunde behövas som hjälpspråk, och Troms0 seminarium fick tills vidare 
behålla sina friplatser. 1896 skars antalet ner från åtta till tre, och 1904 avskaf
fades de helt. 

3. Dahl s 138. 
4. Ibid s 226 f. 
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År 1889 utfärdades en ny skollag för hela riket. Skolstyrelserna i kommuner
na fick inflytande, och eftersom samerna inte lyckades göra sig gällande i dem, 
innebar den nya lagen en ytterligare skärpning av förnorskningspolitiken. Vid 
slutet av 1890-talet gick man hårt fram. Statsrådet V A Wexelsen arbetade för 
att bygga ut undervisningen i Finnmark, åberopande "faran från öster". Kyrkor 
och skolor skulle enligt honom byggas som fästningar mot Ryssland. Samtidigt 
upmuntrades norska nybyggare att flytta till Finnmark. 1902 utfärdades ett 
reglemente om försäljning av statens mark i Finnmarks fylke, vilket kunde få ske 
till norska medborgare med särskild "hensyn til at fremme bosœttelsen af en for 
distriktet, dets opdyrkning og 0vrige nyttiggj0relse, skikket befolkning, som kan 
taie, lœse og skrive det norske sprog og benytte dette till daglig brug" * 

En reaktion mot förnorskningspolitiken fanns såväl bland vissa norrmän som 
bland samer. Biskop Skar bildade 1888 Finnemisjonsselskapet, som utsände 
samisktalande resepredikanter och utgav skrifter på samiska, och från 1892 
följde också ett annat sällskap samma mönster. Båda gav ut samiska tidskrifter. 
Från 1904 utkom ännu en samisk tidning med också politiska upplysningar. 
Bland annat framfördes krav på samiska som gudstjänstspråk. 

Samerna reagerade i ganska stor utsträckning med att hålla sina barn hemma 
från skolan. 1886 genomfördes denna opposition första gången mera organise
rat, och ännu 1896 saknades 18,6% av skolbarnen i Finnmark, medan vissa 
trakter hade upp till 40% bortfall. I hela landet var motsvarande siffra 9,3%. 

Om det dåliga resultatet av skolans förnorskningsarbete vittnar ett uttalande 
av Finnmarks skoledirektör år 1904. Ett stort antal barn kunde inte förstå 
norska, än mindre tala det, "og det er å förutse at der må arbeides lœnge, f0r 
nogen förändring heri inntrœr, sœrlig blandt finnene, hos hvilke i almindelighet 
råder stor sl0vhet og likegyldighet överför skolens gjerning i det hele som 
specielt överför barnas oplœring i norsk".6 

Olika talesmän för samerna krävde under de följande åren större hänsyns
tagande till deras önskemål, dock utan resultat. Bland annat hänvisade opposi
tionen till exempel från Sverige, Finland och Ryssland, där samernas antal var 
mindre men politiken var annorlunda. Först under 1920-talet inträdde ett nytt 
synsätt i Nor ge med ett avbrott i förnorskningspolitiken, vilket kom till uttryck i 
Parlamentariska skolkommissionens betänkande år 1926.7 

Jämförelse mellan Sverige och Norge 

En jämförelse mellan samernas situation i Sverige och i Norge vad gäller 
kontakter med majoritetsfolken visar helt naturligt stora överensstämmelser. I 
båda länderna utsattes de tidigt för skatteindrivning, först av handelsmän sedan 
av kungliga fogdar, och parallellt med detta bedrevs mission, som många gånger 
använde tvångsmedel. I Norge började denna verksamhet dock tidigare än i 
Sverige. 

5. Aubert s 24. 
6. Qvigstad 1928, s 20. Finnene = samerna. 
7. Samernas skolgång, SOU 1960:41, s 49. 
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En invandring av majoritetsfolket i de ursprungligen samiska områdena hör 
också till bilden i båda länderna, men här har de norska samerna drabbats 
hårdast. Först blev de så kallade sjösamerna vid kusten beroende av inflyttande 
handelsmän, och från 1700-talet skedde också den inflyttning i in landet, som 
tidigare berörts. Parallellt med denna invandrade svenska nybyggare i de svens
ka samernas område. I båda fallen bortsågs i stor utsträckning från tidigare 
rättspraxis i dessa landsdelar, och minoritetsfolken fick svårt att hävda sig. 

Den svenska målsättningen i fråga om samernas kultur var som konstaterats 
förhållandevis enhetlig till omkring 1900. Man syftade till samernas assimilering 
1 det svenska samhället, och vägarna till detta mål erbjöds i st or utsträckning 
genom kyrkan och skolan. Men vissa motsättningar fanns angående skolformer, 
nämligen huruvida barnen skulle undervisas i sin hemmiljö eller inackorderade i 
skolor. Det verkar dock som om diskussionen här utgick från vilken bildnings
grad man kunde uppnå genom respektive system och inte från vad som kunde 
vara principiellt riktigt. 

Den norska kulturpolitiken varierade som visats från 1700-talet med ungefär 
två årtionden av satsning på samiskspråkig undervisning, följda av motsvarande 
period norskspråkig osv. Liksom i Sverige var det i stor utsträckning det tänkta 
resultatet man utgick ifrån i di skussioner om metoder. Huvudsyftet var länge 
att göra samerna till goda kristna, och man kunde hävda såväl möjligheten att 
bättre förklara religion på modersmålet som tillgången till goda lärare och littera
tur på norska. De som talade för norskspråkig undervisning var dock oftare ta
lesmän för assimilering av samerna, och särskilt sedan denna linje slagit igenom 
för flera årtionden från 1800-talets senare hälft, var detta huvudsyftet. Att sa
merna sågs som ett folk utan egen framtid var typiskt för denna tid i både Sverige 
och Norge. 

Det utrikespolitiska motivet kom att åberopas i hög grad för samernas för-
norskning, eftersom Finnmarks läge som gränsande till Ryssland och stor-
furstendömet Finland ansågs hotande. I Sverige var sådana synpunkter inte 
framträdande. 

En likhet med svenska förhållanden finns i a tt talesman för förnorsknings-
politiken länge var biskopen i Troms0 stift, liksom i Sverige biskopen i Här nö
sands stift. På samma sätt motsvarades den samiskspråkiga linjens företrädare, 
biskop Skar, av den svenske biskopen Bergqvist. I båda länderna spelade alltså 
dessa tjänstemän en betydande roll vid utformandet av kulturpolitiken. 

Den anmärkningsvärda omsvängningen i Sverige från assimileringstankens 
dominans till idén att bevara samekulturen så ursprunglig som möjligt har alltså 
ingen motsvarighet i N orge. Men man kan observera, att den del av förnorsk-
ningspolitiken som drevs hårdast jämte norsk inflyttning i Finnmark, var in
förandet av norskt språk, och i detta fall hade de tongivande i Sverige inte någon 
avvikande mening. 

2 Indianerna i USA 
De första engelska kolonisterna fann indianerna vara i beho v av civilisation, 

och man vidtog tidigt åtgärder för skolundervisning. 1568 grundade jesuiter den 
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första skolan, och därefter uppkom både katolska och protestantiska.8 London 
Company skänkte mark till en indianskola och även ett universitet, detta sedan 
en representativ församling mötts i Jamestown i böljan av 1600-talet och beslutat 
att ett antal indianbarn skulle uppfostras i särskilt college. Enligt ett dokument 
skulle eleverna kidnappas, men detta blev i s tort sett inte utfört. Skolstaden 
Henricus blev sedan förstörd genom en attack av indianer, och projektet ned-
lades för att återupptas då ett nytt college grundades 1693. Detta kom dock att 
besökas av få indianelever.9 

Charles I:s charter till Massachusetts hade angett indianers omvändande till 
kristendom som kolonins huvudmål. Genom att en präst lärde sig indianernas 
dialekt, kunde man notera framgångar. Kristna indianbyar uppstod med en 
jordbruks- och hantverkskultur som påverkats av vita. Kyrkor och skolor 
byggdes, indianer utbildades till präster och lärare, ett indiancollege grundades, 
och Bibeln översattes och trycktes. Denna verksamhet finansierades genom 
gåvor från engelska privatpersoner.1 

På 1700-talet kom en missionär på idén med inackorderingsskolor för att 
avlägsna barnen från föräldrarnas påverkan och därmed påskynda civiliserings-
arbetet. Denna metod blev med tiden den mest anlitade för att ge barnen de vitas 
kultur, samtidigt som skolgång för barnen blev det erkänt bästa medlet för att 
assimilera indianerna i det amerikanska samhället.2 

Missionärer kom att ha huvudansvaret för skolundervisningen också under 
större delen av 1800-talet. År 1871 innebar en förändring av USA:s politik 
gentemot indianerna. Tidigare hade stammarna betraktats som ett slags främ
mande nationer, som man slutit fördrag med. Nu förklarades de vara "beroende 
nationer inom unionen". Staten övertog hela ansvaret för indianernas civilise
rande och existens. I de flesta reservaten byggdes internatskolor, i börj an ofta 
drivna på entreprenad av missionärer, sedan med statsanställda lärare.3 

Lärarna såg som sin huvuduppgift att uppfostra barnen som vita. Ofta fördes 
de med våld till skolorna. Deras gamla religion och modersmål arbetades bort, 
varvid naturligtvis inackorderingsskolorna fungerade bäst. Angie Debo har gett 
en mörk skildring av detta skolsystem och dess resultat. Barnen behölls i 
skolhemmen i flera år, ju längre bort från familjernas demoraliserande inflytande 
dess bättre. De straffades för användning av modersmålet. Skolans resultat blev 
att många dog, några få blev amerikaniserade och de flesta återvände, skilda från 
båda kulturerna.4 

När det gällde språket fanns naturligtvis stora praktiska problem med att 
använda modersmålet i amerikanska skolor. Det förekom minst tvåhundra språk 
och undergrupper, som hörde till minst sexton språkfamiijer.5 Att användandet 
av engelska sågs som ett medel för att snabbare assimilera indianerna är dock 
alldeles klart. En Commissioner of Indian Affairs uttalade 1887 i denna fråga: 

8. Thompson s 40 f. 
9. Debo s 41 f. 
1. Ibid s 47. 
2. Thompson s 41 f. 
3. Underhill s 306. 
4. Debo s 240. 
5. Mac Gregor s 3 f. 
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"Instruction of Indians in the vernacular is not only of no use to them but is 
detrimental to the cause of education and civilization and will not be permitted 
in any Indian school over which government has any control.. .It is believed that 
if any Indian vernacular is allowed to be taught by missionaries in schools on 
Indian reservations it will prejudice the pupil as well as his parents against the 
English language. . . . This language which is good enough for a white man or a 
black man ought to be good enough for the red man The impracticality, if 
not impossibility, of civilizing Indians of this country in any other tongue than 
our own would seem obvious".6 

Ett skolexperiment som blivit bekant är officeren från indiankrigen, Henry 
Pratts, Carlisle School i Pennsylvania, grundad 1879. Pratt började med att 
stimulera indianfångar från kriget till utbildning och fortsatte sedan med att ta 
emot barn. Pratts teori var, att man dittills misslyckats med att assimilera 
indianerna på grund av att de saknat daglig kontakt med vita, och hans elever 
inackorderades i vita familjer också under sommarferierna.7 Robert V Hine har 
skildrat hur flickorna i skolan fick vitas namn, kläddes som viktorianska ladies 
och lärdes spela piano, medan pojkarna organiserades som armé och drillades i 
uniformer. Siouxhövdingen Spotted Tail besökte skolan och tog genast hem sina 
söner till reservatet. Denna episod fick författaren Mark Twain att uttala sig om 
indianpolitiken. Landet dödade hälften indianerna och utbildade den andra 
hälften till döds, enligt hans åsikt.8 

Under 1890-talet började ansvaret för indianskolorna läggas hos det statliga 
public school-systemet. Den federala regeringen bidrog ekonomiskt till de skol
distrikt där indianer fanns. Någon ändring i mål sättningen ledde inte detta till.9 

Först 1934 bröts assimileringspolitiken gentemot indianerna.1 

Utöver de skolor som privata vita såväl som staten tillhandahöll fanns också 
stammarnas egna skolor. Dessa ansågs av indianerna spela en stor roll, eftersom 
deras fostran skulle erbjuda ett försvar mot de vitas aggression. Under indian
krigen förstördes många av dessa skolor, men verksamheten återupptogs under 
fredligare förhållanden.2 

Jämförelse med förhållandena i Sverige 

Beträffande de yttre förhållandena för indianerna i USA och samerna i Sverige 
finns påtagliga likheter. Det rör sig i båd a fallen om folk som från början levde i 
ekologisk samklang med naturen och förflyttade sig fritt över vidsträckta om
råden. I USA gjordes ihärdiga försök att förvandla indianerna till jordbrukare 
med sociala och ekonomiska system enligt vitas mönster, något som i stor 
utsträckning misslyckades. I Sverige fanns förespråkare för såväl tanken att 
göra samerna till bofasta jordbrukare som att de skulle behålla rennäringen. 

6. Degler s 36. 
7. Ibid s 36 f. 
8. Hine s 201. 
9. Aurbach-Fuchs s 39. 
1. Degler s 37. 
2. Debo s 170. 
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Naturen i Lappmarken måste givetvis tala för det senare. Men genom inflyttning 
av svenskar minskades resurserna för näringen, även om situationen inte kan 
liknas vid indianernas förflyttningar till reservaten. 

Speciella anknytningar finns i hur gruvhantering drabbat båda folken, men 
också här indianerna hårdast, eftersom de drevs bort från de reservat där guld 
hittats, vidare i hur kommunikationernas framsteg hindrade de ursprungliga 
näringarna. De vitas utnyttjande av alkohol som ett led i sina syften kan likaså 
åberopas som en likhet. 

När det gäller kulturpolitiken är ett tidigt huvudsyfte gemensamt, nämligen att 
utrota de gamla religionerna och införa kristendomen. Det förefaller som om 
indianerna gjort ett mera effektivt motstånd mot detta, eftersom vissa traditioner 
bevarats till nutid. Med kyrkan följde skolundervisning, dels som ett led i krist 
nandet, dels som ett medel att i övrigt omvandla de ociviliserade folken. I U SA, 
där assimileringssyftet alltifrån de tidiga kontakterna var klart uttalat, var sko
lans målsättning givetvis att införa barnen i vit k ultur och eliminera den gamla. I 
Sverige fanns en allmän önskan att höja bildningsgraden hos samerna, men 
genom att man hade en varierande syn på folkets framtid, kom målsättningen för 
skolan för övrigt att domineras av olika planeringar. När tanken att samerna 
skulle assimileras var den rådande, ville man framför allt öppna vägen in i d et 
svenska samhället för barnen, genom att de i skolan lärde sig svenskt språk och 
levnadssätt. När man i ställ et mera betonade samernas möjligheter i en fr amtid 
som renskötare, var målsättningen snarare att inte bryta barnens kontakter med 
nomadlivet. Någon motsvarighet till denna skiftning fanns inte i USA, där 
assimilering hela tiden uppställdes som mål. Däremot kan man se likheter mellan 
Sverige och USA i att skolväsendet organiserades såväl av missionärer som av 
statliga myndigheter. 

Det är svårt att jämföra resultaten av skolarbetet bland de båda staternas 
minoritetsfolk, eftersom det varierade mellan olika trakter, i USA o ckså mellan 
olika indianstammar. I stort sett kan man se en större enhetlighet i frå ga om 
samerna, när det gäller utfallet, och det förefaller också som om resultaten, 
sedda ur majoritetsfolkets synvinkel, blev bättre bland samerna än bland in
dianerna under här studerad tid. Möjligen kan detta förklaras av att man länge 
använde också samiskt språk i litteratur och undervisning, medan man i Am eri
ka med få undantag tog avstånd från indianernas modersmål. 
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VII Samhället och samerna 1870-1925 

Undersökningen av hur kulturpolitiken gentemot samerna utformades under 
tiden 1870-1925 har som ett syfte haft att visa hur besluten fattades. Naturligtvis 
kan man lätt konstatera, att avgörandet låg hos regering och riksdag i alla 
viktigare frågor. Däremot är det inte lika klart hur initiativen togs. Resultaten 
pekar mot att förskjutningar ägde rum. Under de första årtiondena var det ytligt 
sett Härnösands domkapitel som föreslog förändringar, men de var inte sällan 
initierade av präster i lappmarksförsamlingarna. Detta gällde också viktiga 
frågor, t ex inrättandet av det samiska seminariet. Eftersom prästerna hade 
kontakter med samer, kan man tänka sig att önskemål kan ha utgått från dessa. 
Exempel finns på sådant, men det gäller lokala arrangemang, inte riktlinjer för 
kulturarbetet. Under senare delen av 1800-talet förefaller domkapitlets roll ha 
varit något försvagad i fråga om initiativtagandet. Regelbundet framställde 
präster eller folkskolinspektörer förslag, som domkapitlet vidarebefordrade 
med tillstyrkan. Under den sista delen av perioden skedde en centralisering, då 
kommittéer utarbetade organisatoriska förändringar. Visserligen igångsattes 
dessa arbeten efter skrivelser av en folkskolinspektör år 1907 och en lappfogde 
år 1915, men hänsyn till lokala önskemål tycks inte mera ha tagits. Däremot kan 
man notera en viss omsvängning i d en stadga, som trädde i k raft 1925. Inom 
organisationens ram avsågs vissa lokala variationer kunna tillåtas. 

Ett annat syfte med avhandlingen har varit att försöka fastställa vad som 
styrde beslutsfattarna. Olika målsättningar har visat sig förekomma inom kul
turområdena. Men många gånger kommer det fram, att ansträngningar för t ex 
skolan har gjorts enligt den inriktning som gällde hela samepolitiken. Bakom 
förslagen till konkreta kulturella åtgärder kan man finna en planering i stort för 
samernas framtid. Detta gäller särskilt instanserna på central nivå, där sådana 
syften ofta uttalades, men också i d e lägre instanserna skönjer man vanligen 
vilken tanke om utvecklingen som fanns för samernas del. Målsättningen var 
givetvis beroende av vilken syn man hade, dels på samerna själva och deras 
kapacitet, dels på situationen i Lappmarken, där samerna vid denna tid inte var 
den enda befolkningen. 

Tidigare har konstaterats, att myndigheterna på central nivå liksom i stor 
utsträckning de på regional fick sin syn på samerna utformad genom litterära 
framställningar. Dessa varierade visserligen, men några drag var gemensamma 
för de flesta. Allmänt var de präglade av svensk etnocentrism. Också författare 
som sade sig värdera samerna framhöll deras oförmåga inom vissa områden i 
jämförelse med svenskar. Även om de svenska framställningarna långt ifrån av
slöjar sådana inställningar till minoriteter som var allmänna i USA, finns det 
genomgående tendenser till ett nedvärderande synsätt. Till en del tycks detta ha 
bottnat i äldre föreställningar, som okritiskt övertogs av senare skribenter. Den 
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negativa synen var ibland resultatet av missförstånd. Man saknade förmåga eller 
vilja att sätta sig in i det främmande kulturmönstret och bedömde samerna 
och deras levnadssätt efter sin egen livsstil. 

Men synen på samerna var inte enbart beroende av vilka idéer om dem man 
hade, utan den fick dessutom sin prägel av bakomliggande intressen. Här har 
förmodligen inte så mycket föreställningen om samefolket spelat en roll utan 
snarare uppfattningen om situationen i L appmarken och hur denna borde ut
vecklas. Under perioden 1870-1925 skärptes konkurrensen på olika sätt, och 
detta kom naturligtvis att avspeglas i relationen till samerna. Som flera gånger 
berörts fanns påfallande skillnader mellan olika trakter. I Norrbottens län hade 
inga större problem uppstått i konfrontationen med svenskar, men detta var i 
stället fallet med de sydligare länen. Utformningen av politiken påverkades av 
vilka kontakter man hade, så att kännedom om den relativt konkurrensfria situa
tionen i norr snarare resulterade i rekommendationer om satsning på nomadi
serande renskötsel, medan insyn i de mer komplicerade och konfliktfyllda nä
ringsförhållandena i söder förde med sig planering för samernas assimilering i 
det svenska samhället. Det bakomliggande intresse som spelat störst roll, oav
sett vilken samegrupps framtid man planerade för, var av ekonomisk art. 

En anknytning skall här göras till Fredrik Barths i första kapitlet återgivna 
redovisning av hur utfallet kan bli, när etniska grupper konfronteras med var
andra.3 En första huvudform innebär, att grupperna använder olika resurser och 
därför inte konkurrerar trots sammanboende. Detta var vad svenska staten 
hoppades på, när man böljade uppmuntra nybyggesverksamhet i Lappmarken.4 

Barth anger som sin andra huvudform, att grupperna monopoliserar olika 
territorier, vilket för med sig konkurrens om gränsområden. Utan tvekan var det 
denna situation som uppstod i Lappmarken. Men förutsatt att områdena var 
tillräckligt vidsträckta, bör läget ha kunnat kontrolleras och ingen grupp behövt 
se sin försörjning hotad. Detta senare kan i första hand sägas om de norra 
lappmarkerna. 

Barths tredje huvudform, den symbiotiska, har också getts exempel på i fråga 
om de svenska samerna.5 När allt fler nybyggen etablerades, kom den att 
ersättas av en konkurrenssituation, men i viss mån kan den ha bestått i norr. 

I och med dessa konstateranden av att intressemotsättningar blev mer eller 
mindre typiska för nomaders och bofastas situation skall jag också anknyta till 
inledningskapitlets referat av de speciella konfliktanledningar, som Hubert M 
Blalock Jr anger.6 

Att samerna från början innehade det man konkurrerade om, landområden, 
förefaller klart, likaså att de var den svagare gruppen, eftersom de i många fall 
fått ge vika. Konkurrensen var ett faktum under den undersökta periodens tid, 
om än mer eller mindre uttalat i olika områden. 

En annan anledning till skärpt konflikt ligger enligt Blalock i brist på tillgängli
ga alternativa sysselsättningar för majoriteten individer. Visserligen blev åtskil

3. Ses 16. 
4. Jfr s 26. 
5. Jfr ovan s 27 med hänvisning till Cambell. 
6. Se ovan s 16f. 
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liga nomader nybyggare i vissa trakter, andra övergick till fiske eller tiggeri när 
de av någon anledning förlorat sina renar, men man kan ändå inte påstå att 
majoriteten skulle ha haft rimliga alternativ. Också för samer som nybyggare 
kvarstod ju för övrigt rivalitetssituationen fastän omvänd. 

En fjärde konfliktanledning utgör enligt Blalock, att grupperna har skarpt 
åtskilda kulturer. Nomadkulturen var vid denna tid fortfarande mycket olik 
nybyggarkulturen i fråga om näringsliv, bosättning och språk, fastän naturligtvis 
variationer uppkommit genom ackulturering. 

Slutsatsen måste bli, att de fyra anledningar till skärpta "frontier-contact 
situations", som Blalock framför, samtliga var typiska för samer i förhållande 
till nybyggare. Men samtidigt kan man konstatera, att de olika samegruppernas 
situationer inte var identiska. I söder var konkurrensen mer uttalad och samer-
nas försörjningsläge därigenom sämre, medan kulturskillnaderna hade avtagit. I 
norr fanns också intressemotsättningar men inte konflikter i samma utsträck
ning. Däremot kan de kulturella skillnaderna tänkas ha varit större. 

När de svenska myndigheterna utformade sin samepolitik med de sydligare 
samernas situation som utgångspunkt, framstod assimilering som det bästa 
alternativet. Kulturskillnaderna kan ha underskattats, medan hopp fanns om att 
komma till rätta med konflikterna. Man ansåg sig antagligen också kunna få en 
bättre ekonomisk avkastning av de omstridda områdena genom en bofast be
folkning och kan ha räknat med lägre kostnader för fattigvård. Däremot ingav de 
nordligare samernas situation svenska myndigheter uppfattningen, att rensköt
sel och ett visst jordbruk kunde förekomma tillsammans, utan att någon part 
blev direkt lidande, eftersom näringarna huvudsakligen var åtskilda, men att de 
eventuellt kunde stödja varandra vid behov. Med en sådan utgångspunkt blev 
handlingsrekommendationerna annorlunda, nämligen att nomadismen måste 
bevaras i renodlad form. 

Denna senare inriktning sammankopplades idémässigt med den darwinistiskt 
grundade förutsägelsen, att den som var bäst anpassad i miljön skulle komma att 
dominera där. Assimileringens förkämpar under periodens tidigare del kunde 
knyta an till Darwins lära om undergång för den svagare i kampen för tillvaron. 
Tanken att samerna bokstavligen skulle dö ut lämnades, men däremot ansågs, 
att kultur och levnadssätt skulle försvinna och folket uppgå i det svenska. 

Ekonomiska motiv åberopades såväl för assimileringssträvandena som de 
motsatta. Sådana skäl för att assimilera samerna ansåg man sig ha under de 
första årtiondena av perioden, då initiativen i samepolitiken i stor utsträckning 
utgick från Härnösands domkapitel med erfarenhet av sydligare samegrupper. 
Att jordbruket skulle ge en bättre avkastning än renskötseln framhölls, men ofta 
kallade man sina avsikter humanitära. 

Grunden till humaniteten var inte densamma för de tidigare och de senare 
företrädarna för assimileringspolitik. Inte heller var det politiskt likartade grup
per som argumenterade så. I det tidigare skedet var den humanitära inställningen 
minst lika vanlig i konservativa kretsar som i liberala. Den humanitet man 
förespråkade innebar t ex hjälp i n ödsituationer, något som var mera förenligt 
med de konservativas patriarkaliska synsätt. Däremot var ju den klassiska 
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liberalismens idéer egentligen oförenliga med åtgärder i stil med fattigvård. För 
samernas del tycks det dock ha funnits en uppslutning för humanitära insatser 
under denna tidiga epok också bland vissa liberaler. 

De som under periodens senare del åberopade humanitära motiv för sina 
ställningstaganden var liberaler eller socialdemokrater. I begreppet humanitet 
lade man nu in åsikten, att samerna skulle få själva bestämma över sin tillvaro 
och t ex ha rätt att övergå till fast bosättning med jordbruk i renbetesområdena 
för att komma ifrån en alltför ansträngande levnadsform. 

Liksom olika ekonomiska och humanitära synsätt spelade en roll i såväl tidigt 
som sent planerande för samerna, finns i viss mån en parallell, om än av mindre 
betydelse, i att vad som kan kallas ett utrikespolitiskt motiv för samepolitikens 
inriktning användes på något olika sätt. Förespråkare för assimilering gjorde 
naturligtvis ansträngningar för att svenska skulle bli det enda språket i Sverige. 
Visserligen kom åtgärderna mer att gälla den finsktalande befolkningen, som 
också åtskilliga samer inräknades i, men att Härnösands domkapitel också 
motarbetade samiska som skolspråk har konstaterats. I fråga om gränsbefolk
ningen i norr framhölls risken med att denna som finsktalande inte kände sig 
tillräckligt samhörig med Sverige. I Norge fanns en likartad men intensivare 
rörelse i förnorskningsarbetet, riktat mot samer och finnar och med rädsla för 
rysk expansion som motivering. Över huvud taget låg det i tiden att försöka 
likrikta språken inom nationalstaterna. Ansträngningarna byggde också på 
nationalromantiska bedömningar. Paralleller kan dras med det intensiva intres
set i Norge för norsk tradition och konstruktionen av landsmålet, vidare med 
fennomanismen i Finland och Kalevalas tillkomst samt med nationella rörelser i 
Ryssland som slavofilismen och panslavismen. 

Under periodens senare del framhöll man oftare risken med att fjällbygderna i 
norr skulle komma att ligga helt öde, om inte den nomadiserande renskötseln 
fortsatte, detta sett i förhållande till det ständiga hot av rysk expansion som 
tycks ha upplevts. Russificeringssträvandena i Fin land, järnvägsbyggande och 
militära anläggningar där liksom de ryska sågfilarnas vandringar i Sverige un
derblåste rysskräcken.7 

Ännu en motivering för viss samepolitik kan diskuteras i samband med skill
nader mellan periodens förra och senare del, nämligen vad som brukar kallas 
etnografisk motivering. När utveckling och civilisation var det mest efter
strävansvärda och åsikten att underlägsna folk var dömda att försvinna i ko n
kurrensen härskade, fanns naturligtvis inget utrymme för intresse att bevara 
dessa folks kulturer. Däremot kunde en sådan inriktning kombineras med och 
understödja ett synsätt, där bevarandet av nomadkulturen räknades som något 
väsentligt. Nya vetenskaper som sociologi och etnologi bör ha bidragit till en ny 
syn på variationer i ku lturmönster. Varje kultur hade ett värde i sig, och ingen
ting hindrade att en primitiv kultur var den bästa inom sitt område. Denna tanke 
lämpade sig för sammanställning med ekonomiska aspekter på fjällvärldens 
utnyttjande. 

7. Lindberg s 116 och 247 f. 
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Det är tydligt, att en mera positiv syn på samernas kultur växte fram under 
perioden. Svårare är att konstatera, om synen på samerna i öv rigt undergick 
någon förändring. Med vissa undantag verkar den ha varit ganska nedvärderan
de hela tiden. Mest avvikande från detta var den grupp som förespråkade assi
milering under de sista årtiondena. Men hos dessa fanns i stället ingen uppskatt
ning av folkets speciella kultur. 

Att belysa relationen mellan majoritetsfolket och den etniska minoriteten har 
varit ett av avhandlingens syften. Klart är, att svenska myndigheters grepp var 
starkt vid periodens början inom kulturområdet, och man kan fråga sig, om sta
ten lyckades behålla det under det halva sekel som studerats. 

Som visats fanns möjligheter till samisk reaktion, under början av perioden 
ganska oartikulerad, efter 1900 mera påtaglig. Det kan lätt konstateras, att 
formellt vann samerna inte mycket. Nomadskolfullmäktige inrättades visserli
gen, men denna institution saknade beslutsrätt. Reellt vann man ett större 
hänsynstagande till samiska önskemål. Under periodens sista år tillgodosågs 
krav på samisk representation i Lappkommittén 1919, upplysningar om åsikter i 
skolfrågan inhämtades från alla samebyar och lokala arrangemang gjordes i viss 
mån efter samiska förslag. Orsaker till denna förändring kan man finna främst i 
två omständigheter. Den ena var att samerna själva gjort sig hörda genom såväl 
samiska som svenska talesmän, och genom protester i form av ohörsamhet, när 
det gällde hur skolan organiserades. Den andra var de politiska motsättningar 
som uppstått hos beslutsfattarna, i varje fall inom riksdagen, där de konservativa 
fortsatte den patriarkaliska traditionen, medan övriga ville låta samerna själva 
komma till tals. 

Slutsatsen blir, att samerna i varje fall bör ha ingetts en känsla av att de hade 
ett visst medbestämmande i ku lturfrågor, även om det i realiteten inte hade så 
stor betydelse. I och med att de lokala instanserna mist sin roll som initiativta
gare vid utformandet av kulturpolitiken och skolråden fråntagits sin uppgift som 
närmast planerande för den vandrande skolan, hade också den mest närliggande 
vägen för samerna själva att artikulera sina önskemål gått förlorad. 

De svenska myndigheterna försökte alltså vidmakthålla och stärka sitt grepp 
över samerna under den här studerade perioden. Detta gäller den tid, då assi
milering förespråkades och samerna avsågs bli i nlemmade i de t svenska sam
hället. Men det gäller också den tid, då planerna var att behålla nomaderna som 
ett segregerat särsamhälle. I och med att beslutsfunktionen koncentrerats hos 
centrala organ, blev samernas egna åsikter i stor utsträckning obeaktade. 

De undersökningar jag valt att göra med attityder till etniska minoriteter i 
andra stater har visat, att den svenska omsvängningen från assimileringssträ
vanden till syfte att bevara ett segregerat nomadsamhälle inte hade motsvarig
heter i Norge eller USA. I Norge arbetade man under motsvarande tid enhetligt 
för att förnorska samerna, i US A var planerna desamma angående indianerna. 
De berörda minoriteternas egna möjligheter att påverka utvecklingen tycks i 
båda dessa fall ha varit ännu mindre än de svenska samernas. 
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Summary 

The Swedish Government first started to take an interest in the Lapps during the 
Middle Ages, but not until the 16th century, was this interest properly organized 
into an established policy. Missions were run by clergymen from the coastal 
parishes, who visited the Lapps at fixed times. This missionary work was 
combined with taxcollecting, district court sessions and the holding of markets. 
Centuries later the Swedish interest in the nomadic Lapps' territory was still 
associated with the taxes which could be collected. Colonization was 
encouraged, and the settlers were given certain advantages. The Lappish religion 
was eradicated. Churches were built in the old Lappish settlements. Schools 
were founded, and different ways of education were tried out. Two main methods 
were thereby developed. One of these was carried out in permanent boarding 
schools. The other consisted of educating the children at home by peripatetic 
teachers, "catechizers" who visited a large number of households staying a 
short time at each. 

In accordance with the regulations in 1870 Lappish children were to attend 
permanent Lappish schools or Swedish elementary schools in those regions 
where they spoke Swedish or Finnish. In addition there were "catechism 
schools" and missionary schools, which were run by private missionary socie
ties. The children were boarders, usually in children's homes. The latter means 
of education reached quite a lot of children, whereas the state schools reached 
only a few. The children were supposed to learn Swedish at school, however the 
church offered services and religions literature in Lappish. 

Between 1870 and 1925 many attempts were made to change the situation 
within the fields of religion and education. Swedish authorities at different levels 
took part in these. It was above all the government and parliament who made the 
decisions, but cultural activities were directed at a regional level, by the 
cathedral chapter of the diocese of Härnösand. Another authority, at a regional 
level, which had a certain role to play was the County Council. Locally there 
were the parochial church councils and the school boards. 

Knowledge about the Lapps and their way of life was of course a prerequisite 
when decisions were to be made concerning them. The higher authorities were 
to a great extent restricted to that picture of the people which was presented by 
literature. An investigation of what could be read about the Lapps from 1870 to 
1925 shows predominantly negative opinions, accentuated by Swedish 
xenophobia. The Lapps in comparison to the Swedish people were regarded as 
inferior. Behind these opinions there was often racial prejudice based on the old 
concept of the superiority of the white race. Darwin's theories were in 
accordance with this way of thinking and the extermination of the Lapps was 
predicted, since they were inferior to superior cultures and races in the struggle 
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for existence. Later it was considered that the nomadic Lapps would be able to 
live on in the mountain regions, while the Lapps who had settled down would 
become extinct. This idea was based on a further development of darwinism. 
According to this, those who were best adapted to each environment would 
survive. This movement is usually called social darwinism. The investigation 
has shown, that the highest Swedish authorities were to a large extent influenced 
by the view of the Lapps presented in literature, likewise the regional 
authorities despite their having had access to statistics about the Lapps, which 
should have rectified these opinions. However the local authorities had a 
knowledge of the Lappish people, based on reality and acquired through contact 
with the people. 

There were two conflicting principal aims in regard to the cultural policy 
concerning the Lapps. In one case, the object was conformity and this was 
supposed to be realised through the integration of the Lapps into Swedish 
society. The alternative aim was plurality with separate Lappish communities 
co-existening within the Swedish State. The culture of the Nomads would thus 
be preserved in its original form. The various authorities adopted one or the 
other policy, depending partly on their views of the Lapps and their potential and 
partly on the interests which lay behind their attitudes. 

During the first decades of the period investigated the cathedral chapter of 
Härnösand dominated the cultural policy in Lapland. The aim of this authority 
was conformity, and any steps taken were directed towards the policy of 
integration. In the first place Lappish children were required at school to learn to 
"become Swedish". To a large extent the Swedish parish schools were 
recommended and the Lappish children lived with Swedish families. The work 
of the missionary schools was also encouraged and attempts were made to 
improve the Lappish schools run by the State. In this case the children were 
taken away from there home environment and its influence. Only when schools 
of this kind were not available, were "catechism schools" maintained. Also 
within the Church were attempts made to bring about a greater similarity to 
wholly Swedish parishes, but this policy was not pursued too stringently, on the 
contrary consideration was taken of the need of religious services and Lappish 
devotional manuals. 

There were different motives behind the policy of integrating the Lapps into 
Swedish society. An endeavour to raise the general level of education combined 
with a contemtous view of Lappish culture is obvious. A humanitarian argument 
was also put forward, i.e. that the Lapps' own situation would improve if they 
were integrated. Furthermore it was considered that agriculture made a greater 
financial profit than reindeer herding, and a fostering of the former at the 
expense of the latter would remove the antagonism which had arisen between 
the settlers and the nomads. 

Gradually the attempts to make people Swedish produced criticism. The 
missionary schools especially were considered to be inappropriate. It was 
claimed that the children did not want to return home to reindeer herding after 
having finished school. Behind this criticism were the county councils and 
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officials concerned with reindeer breeding. Lapps in the northern parishes were 
also in agreement with this criticism. The cathedral chapter of Luleå adopted 
this opinion from the outset as did a growing number of members of parliament. 
From then on the cathedral chapter of Luleå, led by Bishop Olof Bergqvist, 
played a dominating role in cultural policies. The aim was now plurality with the 
Lappish nomadic society preserved, but separate from the Swedish one. 
Schooling was still considered to be the best means towards achieving this end, 
but in this case the schools should endeavour to keep the children in their 
nomadic environment and segregate them from Swedish society. "Catechism 
schools" were regarded as the best form of schooling, although short permanent 
courses were arranged for a child's last years at school. All nomadic children 
were compelled to attend these schools, which were of a lower standard as 
regards the time of teaching and the standard of teacher-training required of their 
staff. The children of Lappish settlers, however, were not accepted within the 
nomadic school system but were referred to the Swedish one. 

The reasons put forward in support of this policy were mainly economical. 
Reindeer herding was considered as the only means of utilizing the mountain 
regions. This idea was combined with the previously mentioned one that those 
who were best adapted to an environment would survive in it. Thus Lapps would 
live on in the mountains but would be extirpated among the settlers. An ethno
graphical interest in the nomadic culture seems also to have played an important 
part. At the same time there were spokesmen for an integration of the Lapps. 
They constituted an important group in parliament and certain of the local 
authorities shared their views. Generally it was pointed out that the Lapps 
themselves wanted their way of life to become more Swedish. 

The Lapps themselves were not given much opportunity to express their own 
opinions. There are som instances from the beginning of the period under 
investigation when their propositions were forwarded to the cathedral chapter 
and these were taken into consideration, but only concerning minor matters.One 
method, which was sometimes used, of demonstrating their reaction was the 
refusal to send their children to the recommended schools. Later they were 
given the opportunity to express their views to the "Lappish bailiffs", officials 
supervising the herding of reindeer and who began to be appointed from about 
1890. From their documents it appears that a difference arose between the Lapps 
in the county of Norrbotten and those in the two southerly counties. In Norr
botten they continued to live as nomads to a great extent, moving far afield and 
there were fewer conflicts with the settlers. In the counties of Västerbotten and 
Jämtland there was a great deal of antagonism between the Lapps and the 
settlers, among other things over the competition for land. In this area a greater 
number of Lapps had settled down. The difference between the northern and 
southern Lapps was also reflected in their educational requirements. In the 
north they wanted "catechism schools", whereas in the south they wanted a 
good Swedish type of education in permanent schools. 

The southern Lapps were gradually given the chance to express their opinions 
through both Lappish and Swedish spokesmen, through organizations making 
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attempts to publish their own magazines and by means of a national general 
meeting för Lapps in 1918. 

Despite the fact that it was these Lapps who were best able to express their 
opinions, the school system was reformed in accordance with the "catechism 
school" principle, since the Northern Lapps' preference had been accepted 
among the leading authorities, namely the cathedral chapter of Luleå, the school 
boards which actually organized the reform and a majority in parliament. The 
natural consequence was a period of protests by the southern Lapps, who 
refused to use the recommended schools. Later a greater flexibility was intro
duced, so that local wishes could be taken into consideration, but the principle 
remained that nomadic and Swedish children should be segregated at school. 

Different opinions regarding the formation of cultural policies were engende
red by different theories. One can be found in the general attitude to the Lapps. 
The earlier theory about the extermination of inferior races or cultures when 
confronted with superior peoples, spoke in favour of integration. It was 
doubtless an acceptance of the theory of the abilities of different cultural groups 
to adapt to certain environments which caused the authorities, later during the 
period under investigation, to work more towards a policy of plurality. 

One factor in policy making, which seems to have played an important part is 
which particular group of Lapps the policy-makers were aquainted with in the 
first place. The cathedral chapter of Härnösand could be expected to be more 
concerned about the situation of the southern Lapps and the occasionally 
serious conflicts with the settlers in addition to the difficulties which many 
Lapps had in providing for their families. However, the cathedral chapter 
of Luleå must have known more about the northern Lapps, who had not 
experienced such great difficulties. Therefore it was more reasonable for them to 
work for a preservation of the nomadic culture. Bishop Bergqvist's personal 
contribution must also have steered the development in this direction. He held 
an important position not only in the cathedral chapter but also in parliament and 
on two school boards. 

Party politics did not influence opinions about the future of the Lapps and 
measures taken concerning this culture until the last years of the period in 
question. Then the conservatives worked for segregation while the liberals and 
social democrats were for integration. 

A comparison with the attitude of the Norwegian government to the Lappish 
minority in the north of Norway during the same period shows a unified attempt 
to force the Lapps to become Norwegian and an encouragement of Norwegian 
settlers to move into Lappish settlements. It can also be established that the 
USA worked intensively for the integration of the Red Indians, while certain 
other racial minorities were considered as impossible to integrate owing to their 
low potential. 
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Bilaga 1 

Tabell A Samernas antal 1759-1870 

Län År 1759 1769 1775 1799 1825 1835 1845 1855 1860 1870 

Norrb 

Västerb 

Jämtl 

Övr 

32761 3555 3497 3998 3827 3683 3816 5091 4577 
r 2876 

910J 616 822 1257 1101 1124 1165 1392 1454 

363 364 730 553 601 784 

441 401 255 151 164 143 

Sa 6059 5693 5792 5685 7248 6958 

Källa von Düben s 448. 

Tabell B Samernas antal 1870-1920 

Källa KB: s femårsberättelser Källa SÅ 1925 
Källa Handlingar till prästmöten 

Härnösand Luleå Härn Luleå 

Församling År 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1876 1882 1889 1896 1903 1907 1910 1914 1920 

Hede 169 150 144 138 131 150 146 159 149 139 138 143 156 177 

Oviken 43 24 

Undersåker 195 207 218 233 248 251 253 273 203 224 - 246 253 

Hotagen 154 162 164 169 196 183 178 159 158 173 163 183 160 253 

Frostviken 253 248 273 274 250 256 276 285 259 278 256 258 272 148 

Jämtlands län 771 767 799 814 825 840 853 876 800 844 907 915 904 897 769 814 - 873 865 — 

Vilhelmina 495 517 515 529 546s 518 533 526 546 429 -

Dorotea Åsele 
Fredrika 0 0 0 0 0 0 5 7 1 10 

436 
42 

385 274 
52 78 

Tärna 

Stensele 

278 

0 

283 

0 

328 

0 

391 

0 

367 

81 
H 361 1277 1524 

85 

0 

331 

29 

325 

44 

337 

53 

269 

50 

491 

0 

425 425 

150 130 

Sorsele 369 347 353 384 416 200 381 429'1 322 357 335 341 212 

Malå 196 - 217 193 182, 219 169 160 159 235 235 258 218 

Västerb län 1338 _ 1413 1497 1592 1361 1277 1524 1492 1547 1656 1712 1780 1679 H)22 1448 - 1418 1350 1539 1611 1337 

Arvidsjaur 499] 
^ 998 

545 545 565 542 713 673 545 545 556 595 710 669 820 817 

Arjeplog 503J 
^ 998 

375 377 403 487 407 545 478 382 403 494 544 699 812 531 

Jokkmokk 648 516 572 571 572 431 423 410 747 537 538 460 423 296 373 544 

Gällivare 1285 1356 690 542 319 364 400 428 663 539 338 360 300 353 345 383 

Jukkasjärvi 620] 
>1561 

558 598 624 681 711 690 559 568 599 681 627 642 746 761 

Karesuando b IO22J 
>1561 

947 930 942 870 805 771 1029 915 945 881 804 729 677 626 

Norrb län 4577 4431 3687 3563 3425 3375 3459 3517 4260 3899 4266 4234 4330 4437 4021 3486 3379 3471 3408 3388 3773 3662 

Övriga län 159 114 17 122 124 149 

Hela landet 6686 - 5899 5874 5842 5576 5589 5917 671 i 6404 6846 6983 7138 7162 5812 5748 - 5762 5623 - - - -

a) avser summa av hel- och halvlappar 

b) Karesuandos officiella namn var Enontekis till år 1906. I a vhandlingen används det allmänt begagnade Karesuando, som var 
kyrkbyns namn. Den församlingsdel som avskilts som finsk vid gränsdragningen 1809 hette också Enontekis, och i d etta fall 
rådde överensstämmelse mellan församlingens och kyrkbyns namn. Karesuando kyrkost prot 1905. 
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Bilaga 2 

Litteratur om samerna, en översikt tom 1925. 

Allmänt om samerna 
"Lapponia" av Johannes Schefferus, utgiven 1673, byggde på originalrelationer av lappmarks
präster och skildrade samekulturen. Den fanns översatt från latinet till engelska, tyska, franska och 
holländska men däremot inte till svenska under tiden före 1925. 

Per Högström, "Beskrifning Öwfer de till Sveriges Krona lydande Lapmarker" utgavs 1746 och 
gav också synen på samerna ur prästsynpunkt, likaså en skildring av en norsk missionär och 
språkforskare 1767, 

Knud Leem, "Beskrivelse over Finmarkens lapper, deres tungemaal, levemaade og forrige 
afgudsdyrkelse". 

Abraham Hiilphers utgav i flera delar sina 
"Samlingar til en Beskrifning öfver Norrland", där Lappmarken och dess invånare behandlades i 

femte bandet, 1789. 
Eric Tuneid, "Geographie öfver Konungariket Swerige samt därunder hörande Länder", utgiven 

1794, upplyste i första hand om administration. 

Från 1800-talets första hälft finns ett antal reseskildringar, som ger mer eller mindre uttömmande 
beskrivningar av samerna, 

Leopold von Buch, "Resa, genom Lappmarken och Sverige", 1816, 
Abraham Roman, "Berättelse om Norrbotten och dess Lappmarker", 1818, 
Fr Wilh von Schubert, "Resa genom Sverige, Norrige, Lappland, Finnland och Ingermanland, 

Åren 1817, 1818 och 1820 III", svensk översättning 1825, 
Johan Wilhelm Zetterstedt, "Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker", utgiven 1822 

samt "Resa genom Umeå Lappmarker i Vesterbottens län, förrättad år 1832", utgiven 1833, 
JEngström, "Resagenom Norrland och Lappland till Sulitelmaoch Gellivare år 1834", 
Jakob Fellman, "Anteckningar under min vistelse i lappmarken" del 1 och 3, 1844, 
A W Malm, "En vinter och tvenne somrar bland ijellen, eller Resa i Sk andinaviens nordligaste 

lapp- och finn-marker' \ 1851, samt 
Matthias Alexander Castrén, "Reseminnen från åren 1838-1844", utgiven 1852. 

Petrus Lœstadius bör ha varit mer insatt i samernas förhållanden än ovanstående tillfälligt 
besökande blev, eftersom han var anställd som missionär. Hans erfarenheter skildrades i 

"Journal af Petrus Laeestadius för första året af hans tjenstgöring såsom Missionaire i La ppmar
ken", utgiven 1832, och 

"Fortsättning af Journalen öfver Missions-resor i lappmarken, innefattande åren 1828-1832", 
utgiven 1833. 

En speciell stil hade ett annat verk från denna tid, 
G H Mellin, "Upland och Lappland framställda i te ckningar. Tjugofyra lithografier med text", 

1838. Likartad är en senare sameskildring, nämligen 
Carl Anton Pettersson, "Lappland, dess natur och folk. Efter fyra somrars vandringar, i b ilder 

och text skildrade", 1871. 

Också under de närmast följande årtiondena framställdes flertalet sameskildringar av resenärer. 
Bayard Taylor, "Nordisk resa, sommar- och vinterbilder" utgavs i svensk översättning 1859 med 

ett separat utdrag, "En vinterresa i Lappland". Orginalets titel var "Nordische Reise: Sommer- und 
Winterbilder aus Schweden, Lappland und Norwegen" 1858. 

Ännu en missionär gav ut en bok, 
Nils Vibe Stockfleth, "Dagbok öfver mina Missionsresor i Finmarken", skriven 1860 och 

utgiven i svensk översättning 1868. Samma år utgavs 
Henrik Helms, "Lappland och Lapparne. En skildring ur höga Norden". 
Oscar von Knorring, "Genom Lappland, Skåne och Seeland. Reseskildringar" utkom 1874. 
Av Jens Andreas Friis, norsk språkforskare, trycktes i Sverige 1872 "En sommar i Finnmarken, 

Ryska Lappland och Nordkarelen. Skildringar af land och folk". Hans båda senare verk, "Fra 
Finnmarken" och "Skildringar fra Finnmarken", som gavs ut 1881 re sp 1891, kan också tänkas ha 
lästs i Sverige. 

Paul B du Chaillu gav ut en omfattande reseskildring, "Midnattssolens land. Sommar- och 
vinterresor i Sverige, Lappland, Norge och norra Finland", 1881 och 1883. 
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Några utländska reseskildringar på orginalspråk kan eventuellt ha lästs i Sverige, 
Matthew Consett, "A Tour through Sweden, Swedish-Lapland, Finland and Denmark", 1789, 
Alex H Hutchinson, "Try Lapland" 1870och 
DonaldD Mackinson, "Lapland Life or Summer Adventures in the Arctic Regions", 1878. 

Pehr Rissler, som varit provinsialläkare i Jämtland, presenterade år 1866 en mycket negativ bild av 
samerna i "Anteckningarom Jemtlands län". 

Gustaf von Düben, "Om Lappland och Lapparne", som gavs ut 1873, skilde sig från flertalet 
hittills nämnda skrifter genom exakt återgivna sakuppgifter ur ett systematiserat material. 

Ett antal tidskriftsartiklar beskrev samerna och deras förhållanden. "Land och folk. Illustrerad 
Tidskrift för folklifsteckningar och reseskildringar" innehöll 1876 och 1877 

"Om Lule lappmark och dess befolkning" resp "Lapparne i Lule lappmark" a v H Hofberg. 
I Ymer återgavs 1887 Fredrik Svenonius' berättelse, "Resa i svenska Lappland 1886", som 

avgetts till Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi om ett forskningsuppdrag. 

Information om samerna stod också att hämta i me ra populärt hållna skildringar av läsebokstyp. 
"Läsning för folket" utgavs av Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande och rekommendera

des för sockenbibliotek. 1878 innehöll den 
"I Lappmarken eller Sveriges nomader" a v G H Mellin. 
Det stora bokverket "Vårt folk. Verklighetsbilder ur svenskt folklif', utgiven 1894, innehöll 

"Lappen och vargen" av Tore Sten, en beskrivning av ett samernas problem. 
"Illustrerad beskrifning öfver Lappland för folkskolan", utgiven 1898, var skriven av två lärare i 

Lappmarken, Oscar Dan Engelmark och Thure Roswal. 

Samernas andliga kultur, speciellt skol- och kyrkoförhållanden, beskrevs av biskopen i H ärnö
sands stift, Martin Johansson i en artikel, 

"Den andliga kulturen i Lappmarken" i Kyrklig tidskrift 1899, samt i 
"Härnösands stifts delning. En livsfråga för Norrland och Sverige", utgiven 1902. 

En person med stora kunskaper om samernas förhållanden var språkforskaren Karl Bernhard 
Wiklund. Förutom med vetenskapliga verk bidrog han till kännedom om folket med 

"Nationaliteterna i Norrland" i Nordisk Tidskrift år 1895, 
"Lapparna, deras lif och kultur, föredrag vid Svenska Turistföreningens årsmöte den 18 febr 

1902", tryckt 1902, 
"Lappland och dess folk", text till Svenska Turistföreningens geografiska bilder, 1908, 
"Om Lapparna i Sverige", utgiven 1910, samt artikeln 
"Lapparna" i N ordisk Familjebok 1911. 

Sameskildringar av mera populär typ med åtskilligt romantiserade inslag var vanliga vid sekelskiftet 
och de följande åren. Hit kan räknas. 

Hugo Samzelius, "I Nordanland. Skildringar", 1900, 
PaulRosenius, "Under skilda himmelsstreck", reseskildring från 1903, 
Otto Vesterlund, "Lappmarksbilder", 1903, 
Erik Bore, ' 'Tidsbilder från det forna Gellivare", utgiven i Svenska Landsmål och svenskt Folkliv, 

häfte 1, 1904, 
KnudRasmussen, "Lappland", utgiven i svensk upplaga 1908, 
artiklar i H var 8 dag år 1901, 1906, och 1910, vissa inslag i en skrift, som också behandlas under 

"Skönlitteratur", 
Valdemar Lindholm, "Om lapparnes mytiska poesi. Några anteckningar om ett döende folk", 

1902, därförinnan tryckt i N orden, Illustrerad tidskrift, 1901. 

Svenska Turistföreningens årsskrift 1905 innehöll C I Asplund, "Till Rautasvuoma lappar och 
Jukkasjärvi högljäll". 

Ett informativt verk av stort format var Olof Bergqvist och Fredrik Svenonius, "Lappland", utgiven 
1908. Allmänna kunskaper om samerna gavs där i V italis Karnells bidrag, "Lapparna och deras 
grannfolk", i Bergqvists "Lapparnas sociala och medborgerliga förhållanden" och i August 
Lundbergs "Drag ur de svenska nordlapparnas lif'. 

Läsebok för folkskolan, utgiven 1908, innehöll en beskrivning av samerna och deras liv i 
F W Lindvall, "Från Sveriges nordligaste landskap". 11917 års upplaga av Läsebok för folkskolan 

ingick en skildring av 
KB Wiklund, "Hos Lapparna", samt "Fjällfolkets dödsfiende" om vargjakt av Eugen Hemberg. 
Läsning för svenska folket, (tidigare Läsning för folket,) gav 1910 en ingående beskrivning av 

samernas liv i 
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Viktor Södergren, "Något om lappfolket". 
En läsebok för barn, som behandlade mycket ur samernas liv, var 
Julia Svedelius, "I våra bygder, läsebok för barnen i d et nordligaste Sverige", utgiven 1917. 

Författaren återkom 1924 med en bok 
"En ödebygdsfärd", avsedd för vuxna men med ungefär samma ämnesval. 

På Kiruna-disponenten Hjalmar Lundbohms initiativ utkom 1910-1922 serien "Lapparna och 
deras land". Den började med den första bok som skrivits av en same om samer, nämligen 

Johan Turi, "Mui'talus sämiidbirra(Enbogomlappernesliv)". Den utgavs 1910 på samiska, men 
också försedd med dansk översättning av Emilie Demant-Hatt. 1917 utgavs den i sv ensk översätt
ning. 

Emilie Demant-Hatt, "Med Lapparne i H 0jfjeldet" gavs ut i D anmark 1913 men distribuerades 
också i Sv erige. Författarinnan hade levat tillsammans med samer, bl a Johan Turi, 1907-1908 och 
beskrev liksom han livsföringen ingående. I s amma serie utgavs 

Karl-Erik Forsslund, "Som gäst hos fjällfolket" 1914 och 
Ester Blenda Nordström, "Kåtornas folk", 1916. 

Rosa Fittinghof, "Några anteckningar från en Lapplandsresa vintern 1915", utgiven 1915, var 
liksom Forsslunds bok en reseskildring. Samma gäller delvis litteraturen av Ossian Elgström, som 
var konstnär och etnograf, för Nordiska Muséets räkning sänd till nordligaste Lappland. 

"Lappalaiset" 1919 och "Hyperboréer" 1922 är snarast reseskildringar, "Karesuandolapparna" 
1922 en samling etnografiska skisser. Detsamma gäller artikeln "Spridda drag av vidskepelse och 
övertro bland Karesuandolapparna" i Fataburen 1922. 

I d en konservativa tidskriften "Det nya Sverige. Tidskrift för nationella spörsmål" bidrog Olof 
Bergqvist 1911 med 

"Nomadlapparna och de nordiska folken". 
Albin Neander, "Sveriges lappar. Några synpunkter" i Det nya Sverige 1914 behandlade bl a 

ekonomiska aspekter på rennäringen. 1922 berörde samma författare rasblandningsproblemen i 
artikeln "Vår finnbygdsfråga". Rasfrågor behandlades också i en annan tidskriftsartikel, nämligen 

Herman Lundborg, "Befolkningsstrukturen i N orrbotten och Nordliga Lappland" i Ord och Bild 
1919. 

STF:s resehandbok XXV, "Lappland I. Norrbottens lappmarker och Kustland" kom ut 1921 och 
innehöll bl a en artikel, "Lapparna" av KB Wiklund. 

Flera av de tidigare nämnda författarna medverkade i "Norrbotten 1 oc h 2", som utgavs 1921, 
nämligen Herman Lundborg, K B Wiklund, Olof Bergqvist och Albin Neander, dessutom Georg 
Bergfors och Albert Carlgren. 

J E Rosberg, "Lapplynne", utgiven 1923, gav en karakteristik av samerna i F inland. Ännu en 
reseskildring tillkom också, nämligen 

K G Cedergren, "Under Lapplands sommarhimmel. Dagboksanteckningar under en semester
resa 1925", som utgavs som särtryck ur Elfsborgs läns Annonsblad. 

Samernas historia 
Skrifterna om samernas historia är i hu vudsak av två slag, dels tryckta utgåvor av handskrifter från 
äldre tider, dels historiskt författarskap. 

Johan Beckman gav 1859 ut 
"Rannsaknings-Handlingar angående en afgudadyrkare och en Kannibal uti Lappmarkerna i 

adertonde århundradet". 
I Bidrag till kännedom om De Svenska landsmålen och Svenskt Folklif trycktes relationer, som 

legat till grund för Schefferus1 Lapponia på 1600-talet, nämligen 
Johannes Tornéus, "Berättelse om Lappmarkerne och Deras Tillstånd", (1653), tryckt 1900, 
Olaus Petri Niurenius, "Laplandia", tryckt 1905, 
Olaus Graan, "Relation Eller En Fullkomlig Beskrifningom Lapparnes Ursprung", ( 1672), tryckt 

1912, samt 
Samuel Rheen, "Relation om Lapparnes lefverne och seder" (1671). 
1910 utgavs i s amma publikation med förord av K B Wiklund 
Gabriel Tuderus' berättelse från Kemi lappmark på 1700-talet, samt en krönika om samernas liv, 

som funnits i Li nnés efterlämnade papper. 
Också en skrift från 1500-talet översattes till svenska och utgavs, portugisen Damianus à Goes' 

skildring av samernas situation, 
"Veklagen öfver det Lappska folkets nöd och Lapplands beskrifning", tryckt 1915. 
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Gränskommissarien Lorens Kristoffer Stobées relation till 1746/47 års riksdag återgavs år 1919 i 
Arkiv för norrländsk Hembygdsforskning. Förhållandet mellan sameroch nybyggare diskuterades. 

Ämnet samer och nybyggare behandlades i en artikelserie i tid ningen Nya Dagligt Allehanda under 
1870, samma år tryckt separat i 

August Cajanus, "Våra nomader. Framställning med en blick på nybyggesväsendet i L appmar
ken". 

R Sundelin, "Om de svenska lappmarksprivilegierna från statsrättslig och statsekonomisk syn
punkt", utgiven 1857 och 1873, behandlade detta område från 1600-talets början. 

A Lindelis avhandling "Bidrag till historien om Norrbottens läns bebyggande och odling" år 1900 
följde förloppet från 1300-talet. 

Allmänna historiska översikter ger artikeln i samlingsverket Lappland, 
Olof Bergqvist, "Lapparnas etnografi, språk och historia", 
JA Englund, "Bidrag till Norrbottens läns historia till och med 1721", utgiven 1905, 
Viktor Södergren, "Ur Lapplands odlingshäfder" och "Ur Lapplands missionshistoria" i L äs

ning för svenska folket 1915 och 1916. 

Speciella ämnen behandlas i 
Oscar Montelius, "Minnen från Lapparnas stenålder i Sverige", 1874 tryckt i K ongl Vitterhets 

Historie och Antiqvitets Akademiens juliblad, 1876 publicerad separat. 
Gustaf B Lundgren, "Lappkvinnan Margareta", utgiven i Norrland N:o 7, 1907, Småskrifter 

utgifna af Norrländska Studenters Folkbildningsförening, 
Johan Nordlanders artikel "Om birkarlarna" i Lappland 1908, 
Sigrid Drakes avhandling "Västerbottenslapparna under förra hälften av 1800-talet", 1918, med 

främst etnografisk inriktning, 
Nils Enewalds avhandling "Sverige och Finnmarken. Svensk Finnmarkspolitik under äldre tid 

och den svensk-norska gränsläggningen 1751" år 1920, samt 
Janrik Bromé, "Nasafjäll. Ett norrländskt silververks historia", år 1923. 

Samisk religion och folktro 
Redogörelser för den samiska religionen gavs i 

Johan Ulrik Grönlund, "Om Lapparne och deras gudar", utgiven 1848, 
Lapparnes hedna tro' ', i Lä sning för folket 1879, 

August Edman, "Hednisk tro och kult samt kristlig mission i s venska lappmarkerna. Populär 
framställning", år 1888, 

Edgar Reuterskiöld, "Källskrifter till lapparnas mytologi", utgiven 1910, och "De nordiska 
lapparnas religion", utgiven 1912. 

Olof Bergqvist behandlade i La ppland 1908 
"De hedniska lapparnas gudstro". 
Vissa speciella inslag i den samiska religionen togs upp, nämligen de rituella björnjakterna av 
Pehr Fjellström år 1755 i "Kort Berättelse, om Lapparnes Björna-fänge samt deras dervid 

brukade widskeppelser", samt av 
Ossian Elgström 1913 i "En lapsk björnjakt på 1600-talet", Bonniers månadshäften. 
Gustaf Hellströms "Lapptrumman" utgavs 1910. 

Samisk mytologi återgavs i 
Jakob Fellmans "Anteckningar under min vistelse i L appmarken", del 2, "Ur Lappsk Mytologi 

och Lappländsk Sägen", 
Jens Andreas Friis, "Lappisk Mythologi, eventyrog Folkesagn", 1871, 
Erik Bore, "Sägner från Lappland" i samlingsverket Lappland 1908, 
Isaac Olsen, "Om Lapparnes vilfarelser og overtro", 1910, 
Torsten Kolmodin, "Folktro, seder och sägner från Pite lappmark", utgiven 1914 (ur serien 

Lapparna och deras land), 
Ossian Lindskoug, "Lappmannen Jon Johanssons Signerier och Besvärjelser. Svartkonst från 

Lappland", 1920, 
Just Qvigstad, Lappischer Aberglaube", 1920 

Mission bland samerna 
Ett antal verk behandlade hur den gamla samiska religionen ersattes med kristendomen, men 
dessutom lämnades redogörelser för det arbete som bedrevs under senare tid av olika sammanslut
ningar. 
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Gabriel Tuderus, "Två berättelser om lapparnes omvändelse ifrån deras fordna vidskepelser och 
afguderi" utkom redan 1773. 

A G Rudelbach, "Den finn-lappländska missionen till 1726 och de norska finnarnas förste apostel 
Thomas von Westens levnad" behandlade missionen i No rge men gavs ut också i Sverige 1841. 

Samma ämnesval förekom i 
John Vahl, "Lapperne og den lapske Mission 1-2", 1866. 
Om svenska förhållanden handlade däremot 
Elof Haller, "Svenska kyrkans mission i Lappmarken under frihetstiden", utgiven 1896. 
E W Bergman skrev i Historisk Tidskrift 1891: "Anteckningar om Lappmarken, särskilt med 

hänsende till kristendomens införande därstädes". 

Missionen inom ett avgränsat område beskrevs i 
Olof Bergqvist, "Missionen bland Kaitomlapparna under 1700-talet" och "Missionen bland 

Kaitomlapparna intill år 1850" i Kyrklig Tidskrift 1897 och 1899. 
Bergqvist bidrog också i samlingsverket Norrbotten 1921 med ett kapitel om bl a samernas 

kristnande, "Den andliga odlingen i Norrbotten och dess utveckling". 
K B Wiklund, "Rounala kyrka", 1916, berättade om de tidiga kyrkobyggena. 

Från Svenska Missionssällskapets tidigaste verksamhet i Lappland kunde läsas i 
Per Pehrsson, "Karl Ludvig Tellström. Missionskateket ibland lapparne", i N ordisk Missions-

Tidskrift men också som särtryck 1900. 
JPNyström, "Något om Lappland och lapparne", 1895, berörde i huvudsak missionssällskapens 

verksamhet. Nyström hade arbetat för Svenska Missionsförbundet. 
Föreningen Kvinnliga Missionsarbetare utgav tidskriften Budbäraren. 1899 innehöll denna 
Th Lindhagen, "Bland fjällfolket". 1900 trycktes skriften separat. 
Samma förening utgav 1905 "Fjällvindar. En hälsning till lapparnes vänner" med redogörelser för 

arbetet. 
Vilhelm Montell, "Barnhemmen i Lappland" ingick i "De värnlösa. En julbok för Sveriges 

barnavänner",1905. 
Kvinnliga Missionsarbetare stod bakom ytterligare skrifter, 
Johannes Ljunghoff "Bilder ur lappfolkets historia" 1913, och 
F Hoving, "Storhelg", 1916, som skildrade behovet av en kyrkstuga i A rjeplog och vädjade om 

bidrag till en sådan. 
Ragnar Thomson, red, "I Lappkåtor och Nybyggartorp", utgavs 1919 av Svenska Missionsför

bundet. 
Vilhelm Montell bidrog ännu en gång med en redogörelse för Svenska Missionssällskapets 

verksamhet, "Lappska missionen" i Vå r kyrka IV, utgiven 1925. 
Tryckta årsberättelser utgavs varje år av Svenska Missionssällskapet, Femöreföreningen och 

Lapska Missionens Vänner. 

Samernas skolundervisning 
Historik över skolundervisningen finns i vissa av de under rubriken "Mission bland samerna" 
upptagna verken. Specialiserade på skolverksamheten är 

AbrRolHasselhuhn, "Om Skytteanska skolan i Ly cksele lappmark", 1851, 
K B Wiklund, "Om de svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid", 1922. 
Skolväsendet under författarnas egen tid behandlades i 
Adolf Hedin, "Finsk och lapsk språkundervisning i Haparanda", 1873, 
A Lindberg, "Folkundervisningsväsendet i N orrbottens län", 1914, 
Georg Bergfors, "Kursen för utbildning av vandrande nomadlärare i V ittangi" i F rån bygd och 

vildmark 1917, samt 
K Lor Österberg, "Anteckningar och minnen från elvaårig verksamhet som folkskolinspektör i 

södra lappmarken", 1922. 

Samiskt språk 
Åsikter om det samiska språkets användbarhet presenterades i en artikel, 

Lars Landgren, "Lapska bok- och kyrkospråket", i Teologisk tidskrift 1886, och i 
"Det lapska skriftspråket" i K yrka och skola 1896. 
B Bergström, "Spring, min snälla ren!" i "Nyare bidrag till kännedom om De svenska landsmålen 

och svenskt folkliv" 1885 behandlade hur samisk folkdiktning kommit att spela en inspirerande roll 
för såväl svensk- som engelsk- och tyskspråkiga skalder. 

Just Qvigstad och K B Wiklund framförde en förteckning över befintlig litteratur på samiskt språk i 
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"Bibliographie der Lappischen Litteratur", SUST (Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia), 
1899. 

K B Wiklund, "Lärobok i lapska språket", 1915, redogjorde också för olika samiska dialekter. 
Diskussion om samiskt språk fanns i tv å artiklar år 1917 och 1918 i Svenskt arkiv för pedagogik, 

nämligen 
Einar Spjut, "Svensk-lapska abcböcker. Ett litet bidrag till läsundervisningens historia", samt 
K B Wiklund, "Svensk-lapska abcböcker", som utgjorde ett genmäle till ovanstående. 
Slutligen bidrog K B Wiklund 1922 i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen med "De första 

lapska böckerna". 

Samisk musik 
Också i detta ämne var K B Wiklund verksam. 1906 utkom 

"Lapparnas sång och poesi" i serien "Norrland. Småskrifter urgifna af Norrländska Studenters 
folkbildningsförening". 

Anna och Ingerta Blind, "Omjoikning" trycktes 1921 i Tidskrift för hembygdsvård. 
För de uppteckningar av samiska jojkar som gjordes under 1910-talet av främst Karl Tirén för 

Nordiska Muséets räkning redogjordes i SOU 1924:26 Utforskandet av den svenska allmogekul
turen. 

För den svenska allmänheten kan denna verksamhet också ha blivit känd genom att Wilhelm 
Peterson-Berger använde åtskilliga melodier ur Tiréns samlingar i symfonin Same-Ätnam 1917. 

Samiskt näringsliv 
I avdelningen "Allmänt om samerna" ingår flera arbeten som berörde bl a renskötseln. Utöver dessa 
fanns också ett fåtal mer specialiserade, 

JHultin, "Renen" i La ppland 1908, 
Karl-Johan Bergström, "I lapp- och renbetesfrågan", artikel i Djurskyddet 1906, 
Vitalis Karnell, "Renslakt" i Djurskyddet 1909, samt 
Einar Lönnberg, "Renarna och deras lefnadsvanor' ', 1909, tillkommen som bilaga till den svenska 

inlagan vid de svensk-norska renbetesförhandlingarna inför skiljedomstol 1909. 
I Arkiv för hembygdsforskning 1921 och 1922 utgav K B Wiklund "Nenséns anteckningar om 

renens biologi". 

Polemiska skrifter 
Gustaf von Düben, "Om den svensk-norska lappfrågan" i Svensk Tidskrift 1872 utgjorde ett 
ställningstagande mot de svenska samerna. 

Övriga skrifter under denna rubrik gäller i allmänhet stridigheter mellan samer och svenskar. 
På samernas sida ställde sig 
August Cajanus genom två artiklar i den tidskrift han själv redigerade, Norrland och dess Framtid, 

år 1874 "Norrland" och 1875 "Om renens misshandling", 
signaturen H...n & M...n (konstnären Johan Tirén), "I Lappfrågan" 1892, 
Elsa Laula, samisk författare, i " Inför lif eller död. Sanningsord om de lappska förhållandena", 

1904, 
Janrik Bromé, "Ett litet inlägg i lappfrågan. Intryck från en studieresa 1906", tryckt 1908, 
samt ännu en skrift av samer men formulerad av svensken 
Valdemar Lindholm, "Dat läh mijen situd. (Det är vår vilja.), 1920. 
Ställningstaganden mot samerna gjorde 
C hr L Tenow i "Om rättsförhållandet mellan lapparne och de bofaste i Herjeådalen" 1891 och "I 

Lappfrågan" 1893. 
Gustaf af Geijerstam slutligen framförde båda sidornas rättigheter i " Kulturkampen i H erjeda-

len", 1891. 

Statistik 
Frågan om samernas numerär behandlades av landshövding P H Widmark i"Underdånig berät

telse innefattande Ekonomiska och Statistiska upplysningar om Norrbottens län, samlade under 
embetsresor år 1858", tryckt 1859. Dessa uppgifter återgavs i ka p XV i Gustav von Dübens "Lapp
land och lapparne", 1873. 

J A Friis, "En sommar i Finnmarken nämnd under rubriken "Allmänt om samerna", 
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framförde åtskillig statistik om folkets numerär. 
Hans S Kaarsberg, "Nordens sidste nomade", 1897, diskuterade samma fråga med utgångspunkt 

från författarens egna studier i Kvikkjokk. 
Statistik tidskrift uppgav kontinuerligt antalet samer, och i en artikel, "Lappar och finnar" av E 

Arosenius, 1913, behandlades utvecklingen mera ingående. 
Albin Neander, "Sveriges lappar. Några synpunkter" i Det nya Sverige 1914, också tidigare 

nämnd, innehöll statistik om samernas antal och ekonomi. Detta behandlade också Neander i 
kapitlet 

"En statistisk ekonomisk-redogörelse" i samlingsverket Norrbotten 2, år 1921. 

Officiellt tryck 
Överlantmätaren Ludvig Falkmans rapport från resor i samband med avvittringen trycktes 1851. 
Författningar av olika slag fanns naturligtvis tryckta, men 1872 utgav 
E Poignant "Samlingar af författningar angående de s.k. lappmarksfriheterna". 
KB:s femårsberättelser för de berörda länen utgavs till och med 1905. 
Isak Fellman utgav åtskilliga samlade dokument, förträdesvis från Finland, under åren 1910-1915 i 

' 'Handlingar och uppsatser angående finska lappmarken och lapparne". 
Elof Haller presenterade "Handlingar rörande Lappmarks ecklesiastikverk" i Kyrkohistorisk 

tidsrift 1912. 
1909 och 1913 utgavs Renbeteskommissionens handlingar och 1923 konventionen som reglerade 

renbetesförhållandena Sverige-Norge. 
Protokollet från samernas allmänna landsmöte i Östersund utgavs 1918. 
Från utredningar i samefrågor utgavs 
SOU 1922:10 Om lappskattelandinstitutet 
SOU 1923:51 Förslag till lagar om renskötsel 
SOU 1923:52 Förslag om nomadskolväsendet 
SOU 1924:58 Om lapparnas fattigvård 
SOU 1924:59 Om lapparnas fattigvård och beskattning 

Skönlitteratur 
Ett mindre antal samlingar av sägner och diktning ur samernas krets gavs ut, nämligen 

"Tre lappska sagor", återgavs dels i "Sverige. Fosterländska bilder", 1877-78, dels i "L äsning i 
hemmet för hvarje dag i året'', 1880, 

Just Qvigstad, "Lappiske eventyr og folkesagn", 1887, 
Valdemar Lindholm, Om lapparnes mytiska poesi. Några anteckningar om ett döende folk", 1902, 
Ossian Elgström, "Lapska myter", 1914, 
Johan Turi och Per Turi, "Lappish Texts", 1918-1919, 
Emilie Demant-Hatt, "Ved liden. Eventyr og historier", 1920. De två senare tillhörde serien 

Lapparna och deras land. 

I övrigt utgavs ett antal romaner och noveller, som skildrade samer och deras miljö. 
C H Mellin, "Sveriges nomader. Bilder från fjellöknarnas herdelif", 1895. 
JA Friis, "Lajla" med motiv från 1700-talet, utgiven 1882 på norska, 1922 på svenska. 
Mathias Bjugg, "Lappen vid Manjauroch hans dotter. Berättelse från södra Lappland", 1883. 
Hugo Samzelius, "Vid stockeldsbivuaken" i Ord och bild 1892, illustrerad av Johan Tirén. 
Anders Jämte, "Ljusnedals-Jakko", 1893, utgjorde ett ställningstagande för samerna i H ärjeda

lens "kulturkamp". 
Per August Lindholm, "Lapp-Marga", 1895. 
Eugen Hemberg, "På obanade stigar. Jaktskizzer, sagor och noveller från Lappland", 1896, 

innehöll bl a berättelser med samemotiv. 
Maria Rieck-Miiller, "Fjällbyfolk. Bilder från öfre Norrland", 1899, med en novell, "En Lapp

historia" om samer. 
Erik Bore, "Vildmarkens barn. Skizzer från öfre Norrland", 1900, innehöll liksom "Lappfolk. 

Skisser" år 1902 vissa noveller om samer. 
Alfhild Agrell, "När Stor-Lara kom öfver fjället", i O rd och bild 1901. 
Per August Lindholm, "Lappfolk", 1908, behandlade konflikterna mellan sameroch svenskar. 
Valdemar Lindholm, "Finnbyggare", 1908, utvecklade samma tema men i tidig invandringstid. 
Två böcker av Valdemar Lindholm utkom 1910, nämligen "Det nya gamla landet. Vildmarks

berättelser" och "Fjället, skogen och myren. Tre norrlandssägner". 
Valdemar Lindholm, "När solen sjunker", 1912, återkom 1919 som "Lappmarksprästen". 1918 

gav han dessutom ut 
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"Sagor från Lappland. Berättade för barn". 
E Meiernder, "Vildmarkslif i N orrskenslandet" utgavs 1909. 
F Hoving, "Blad ur Lapparnes bok. Om barnen", 1912, skrevs av en missionsarbetare med 

motsättningarna mellan folken som tema. 
Gustaf Dillberg, "Vildmarken. En tragedi i lappländska fjällen" utgavs 1917, en romantisk 

skildring liksom 
AlfliildAureli, "En lappbok", 1919, och 
JA Falk, "Nila", 1924. 
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Källor och litteratur 

I OTRYCKTA KÄLLOR 

Riksarkivet, Stockholm (RA) 

Ecklesiastikdepartementets konseljakter 1870-1925 
Ecklesiastikdepartementets registratur 1870-1925 
Kommittéarkiv 

Ecklesiastikdepartementets handlingar 21 febr 1913, nr 70 
Ecklesiastikdepartementets handlingar 23 sept 1916, nr 22 
1919 års Lappkommittés arkiv, nr 193 

Provinsialläkarnas berättelser (lappmarksdistrikten) 1870-1900 

Härnösands domkapitels arkiv, Härnösand (HDA) 

A I Härnösands domkapitels consistorieprotokoll 1870-1925 
B I Expeditions-och konceptböcker 1870-1925 
E I Kungliga brev 1870-1925 
F III Visitatorernas sexårsberättelser från 1870 

Visitationshandlingar 1870-1925 
F IX Lappmarkshandlingar 1870-1925 

Diverse ämnesordnade lapponica 1870-1897 
G I Handlingar angående lapska småskoleseminariet i M attisudden 
G III Folkskolinspektörernas berättelser 1870-1913 
Biskop Landgrens arkiv 
Biskop M Johanssons arkiv 

Härnösands landsarkiv, Härnösand (HLA) 

Protokoll från kyrkostämmor, kyrkoråd och skolråd i A rjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, 
Jukkasjärvi, Karesuando, Sorsele och Vilhelmina 
Handlingar rörande samernas undervisning 1858-1917, Karesuando 
Handlingar rörande skolväsendet 1866-1896, Jokkmokk 

Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, Härnösand (i HLA) 

A Protokoll 
B Brevkoncept 

Luleå domkapitels arkiv, Luleå (LDA) 

A I Luleå domkapitels protokoll 
B I Concept och Registratur 
E I Kungliga brev 
F VI Visitationshandlingar 
F XII Allmänna lappmarksärenden 
G IX Nomad-och folkskolinspektörernas årsberättelser 
J IV Förteckning över försålda böcker på lapska och finska språket 
Biskop Bergqvists arkiv 

Rikets Nomadskolors arkiv, Luleå (i Länsskolnämndens arkiv) 

A Protokoll från nomadskolfullmäktiges sammanträden 1926-1930 
D IV Inspektörsberättelser 1917-1929/30 
F II Ämnesordnade handlingar 
Ö I Karnells efterlämnade papper 

E. Bergströms efterlämnade papper 
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Lappfogdens i Norrbottens län arkiv, Luleå (i Lantbruksnämndens arkiv) 

A Protokoll 1890-1923 
D Årsredogörelser 1890-1925 
E Inkomna handlingar 
F Protokoll från 1919 års lappkommittés sammanträden 1920-21 

Lappfogdens i Jämtlands län arkiv, Östersund (i Lantbruksnämndens arkiv) 

A Protokoll 1899-1923 
B II Årsberättelser 

Kyrkoarkiv i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Jukkasjärvi, Karesuando, 
Sorsele och Vilhelmina 

Protokoll från kyrkostämmor, kyrkoråd och skolråd 
Undervisningsstatistik, Arvidsjaur, Gällivare och Karesuando 
Dagbok för Gellivare lappskola 

II OFFICIELLT TRYCK 

Kungliga förordningar 
Riksdagstrycket 
Svensk författningssamling (SFS) 
Bergqvist, Olof, Förslag till Omorganisation af Lappskoleväsendet 21 okt 1909 
Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) 

Serie H: Kungl Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser, Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län, 1866-70— 1901-05 

Sveriges officiella statistik (SOS) 
Folkskolorna 

Statistisk Årsbok (SÅ) 1925 

III SAMTIDA PROTOKOLL, ÅRSBERÄTTELSER OCH CIRKULÄR 

Bergqvist, Olof, Herdabref till Prästerskapet och Läroverkslärare i Luleå stift 1904 
Härnösands stifts cirkulär 1870-1925 
Luleå stifts cirkulär 1904-1925 
Falkman, Ludvig B, Underdånig berättelse om en af öfverdirektören vid landtmäteriet, genom rikets 
norra län och Gottland år 1850 verkställd embetsresa. Stockholm 1851. 
Svenska Lapparnas landsmöte i Östersund 5-9 febr 1918 
Handlingar rörande prästmöten i Härnösand 1877-1911 
Handlingar rörande prästmöten i Luleå 1908-1921 
Femöreföreningens årsberättelser 1867-1911 
Lapska Missionens Vänners årsberättelser 1880-1925 
Svenska Missionssällskapets årsberättelser 1865166-1925 

IV TIDNINGAR OCH TIDSKRIFTER 

Aftonbladet 1904 
Hvar 8 dag 1901 — 1910 
Lapparnes Egen Tidning 1904 — 1905 
Nya Dagligt Allehanda 1904 
Samefolkets Egen Tidning 1918 — 1926 
Stockholms-Tidningen 1904 
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