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Inledning 

Syftet med denna uppsats är att behandla frågan om hur den svenska staten i 
sin kulturarvspolitik också definierar utrymmet för det samiska kulturarvet. Det 
är ju inte så att svenska staten definierar det samiska kulturarvet, det gör 
samerna själva. Dock har svenska staten ett tolkningsföreträde i fråga om att 
slå fast och reproducera föreställningar om vad som är det svenska kulturarvet 
inom Sveriges gränser. Till sitt förfogande har staten kanaler som skolväsendet 
och museerna. Dessa, vill jag visa lämnar lite utrymme för det samiska 
kulturarvet att konkurera om uppmärksamheten från det offentliga 
medvetandet. Det samiska kulturarvet finns utställt på svenska museer. Jag vill 
visa hur dessa utställningar ser ut och vad de förmedlar på Nordiska Museet 
och Etnografiska Museet, båda Stockholmsmuseer. Vidare vill jag föra en 
diskussion kring begreppen objektivitet och representativitet med exempel från 
bland annat den årliga sameveckan på Etnografiska Museet. 

Metod och teori 
Min metod har bestått i att jag under min praktik på Etnografiska museet 
gjorde en deltagande observation under sameveckan den första veckan i 
December 2002. Jag har även besökt Nordiska Museets utställning Samer. Jag 
har inte besökt Ájtte fjäll och samemuseum i Jokkmokk på grund av avståndet 
och tidsbrist. Jag har även använt mig av statliga styrdokument rörarande 
skolan och museer som läroplanen och Kulturutredningens rapport 
Kulturpolitikens inriktning (1995). Utgångspunkten för uppsatsen är således de 
utställningar om samer som finns vid museerna i  Stockholm. Detta anser jag 
inte heller vara en förfelad frågeställning. Om man anser att den mesta 
informationen om samiskt kulturarv och historia skulle utgå från Sápmi och  
Norrland, samernas traditionella områden skulle det enligt min mening bidra 
till att cementera en föreställning om samer som en del av geografin. Alla 
samer bor ju inte i Norrland och som jag vill visa i uppsatsen behöver inte en 
kulturell identitet vara bunden vi en viss plats utan är något man bär med sig.  
Jag anser heller inte att  samisk historia och kulturarv är något som endast kan 
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ses som vara av intresse för samerna. Om alla i Sverige fick mer information 
om och inblick i samernas kultur och historia skulle det troligtvis ändra vår syn 
på både samerna och oss själva. Min teoretiska utgångspunkt för diskussionen 
om vad en nation utgör har jag hämtat från Benedict Anderson (2000). 
Hylland- Eriksen skriver att Anderson menar att en nation bara existerar om ett 
visst antal människor vill att den skall göra det. Nationen är enligt Anderson en 
föreställd gemenskap (Hylland Eriksen 1999:306). Men för den sakens skull 
menar jag inte att vi är lurade att tro att vi är med i en gemenskap som inte 
egentligen finns. Snarare är det så att vi alla är i behov av en föreställning om  
varför vi tillhör den nation vi gör. Det är ju trots allt inom nationens ramar som 
kulturarvet skapas, vissa föremål och företeelser väljs ut och premieras som ett 
nationellt kulturarv för att bekräfta den nationella identiteten. Jag vill hävda att 
staten, vilket i slutändan består av medborgarna, har det övergripande 
tolkningsföreträdet på vad som skall tillhöra kulturarvet. Detta då det är staten 
som har den administrativa makten över både nationens gränser, men även 
över de största och mest inflytelserika museerna och utbildningsväsendet. 
Detta gör att en i stort sett unison föreställning om vad som utgör kulturarvet 
kan förmedlas till medborgarna (Hylland Eriksen 1998:307). Därför är 
kulturarvet också en produkt av politisk vilja och därmed föränderligt över tid. 
I det som vi kallar kulturarvet kan man urskilja vissa föremål och företeelser 
som känns extra viktiga. Dessa kan med en antropologisk term kallas för 
nyckelsymboler (Ortner 1973, Cohen 1985). Dessa symboler är inte enbart 
gångbara inom kulturarvets hängd utan en nyckelsymbol kan exempelvis vara 
ett fredsmärke för fredsrörelsen eller motorcykeln för Hell´s Angels. Poängen 
med nyckelsymboler är att de är lätta att identifiera. De kan även rymma 
många olika människors, ganska skiftande föreställningar, om vad de 
egentligen betyder. Jag vill använda teorin om nyckelsymboler i uppsatsen för 
att se var gränsen går för hur skiftande åsikter en nyckelsymbol kan 
härbärgera. Jag vill hävda att man kan i den samiska kulturen kan urskilja 
renen och trumman som nyckelsymboler. 

Uppsatsens disposition 
Jag vill först ge en inledande diskussion om de begrepp som rör nation och 
kulturarv. Hur svenska staten definierar begreppet kulturarv och hur denna 
definition sedan förs ut till medborgarna. En sådan kanal för 
kulturarvsdefinitionen jag valt att titta närmare på är den nationella läroplanen. 
Efter det vill jag ge en kort beskrivning av hur samer under de senaste två 
århundradena definierats av svenska staten. Jag kommer sedan att föra en 
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diskussion kring begreppen representativitet och objektivitet med exempel från 
de utställningar jag besökt och min deltagande observation under sameveckan 
på etnografiska Museet.  
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Statens definition av kulturarv 

I detta kapitel vill jag ge en bild av hur staten genom sin politik vill definiera 
vad som skall höra till kulturarvet och hur denna syn förmedlas bland annat 
genom läroplanen. 

Kulturarvsdefinitionens tidsbundenhet 
Svante Beckman skriver i Vad vill staten med kulturarvet? att kulturarv som ett 
kulturpolitiskt område aktivt har försökts definierats under de senaste 
årtiondena, bland annat i och med Kulturutredningens rapport Kulturpolitikens 
inriktning från 1995. I den fastslås det att ett av de kulturpolitiska målen är att 
ta ansvar för och främja ett positivt bruk av kulturarven (Beckman 1998:13).  
Så fortgår hela utredningen, kulturarv omnämns omväxlande i singularis, 
pluralis och bestämd och obestämd form. Därför är det svårt att säga vems eller 
vilkas kulturarv som utredningen berör. Beckman skriver att denna vaghet i 
definitionen beror på att kulturarvsbegreppet är ett område som är svårt att 
modernisera. Detta på grund av kulturarvets, genom tiderna, starka koppling 
till nationsbyggnadspolitik.  

I det historiska perspektivet finns en klar koppling mellan existensen av något som gäller 
för ”kulturarv” och en statsmakt som utpekar och bevarar det. Långt in i modern tid har 
kulturarvet varit något statsreglerat, centrerat, monokulturellt, institutionellt, värdefullt, 
egenvärt och t.o.m. heligt. När man som Kulturutredningen, i enlighet med moderna 
kriterier för politik försöker rationalisera kulturarvet som något lokalt, pluralistiskt, 
mångkulturellt, individuellt värdefullt, resurslikt och profant, då får man problem. 
(Beckman 1998:14). 

Tidigare fick nationen och dess offentliga institutioner som kungahuset, kyrkan 
och även museer stå som argument för bevarandet av kulturarvet och nationen. 
Dessa nationella institutioner definierade och förmedlade kulturarvet. Den 
enskilde individen gavs inte något direkt deltagande i utformningen av detta. 
Snarare skulle individen göra sig beredd att offra sig för dessa institutioner och 
därmed det högre goda (Beckman 1998:25). Nu finns inte längre samma behov 
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av att hävda nationens styrka mot andra, kyrkan är skild från staten och kungen 
fyller mest en symbolisk funktion. I stället har demokratin övertagit rollen som 
den övergripande instans man definierar kulturarvet mot (Beckman 1998:27). 
Detta parat med att man från statens sida i sin definition av kulturarvet som 
någonting positivt gör att Kulturrådet kan tala om ett bruk och ett missbruk av 
kulturarvet. Exempelvis skulle nazisters firande av Karl XII dödsdag definieras 
som ett missbruk av kulturarvet (Beckman 1998:21). I Kulturpolitikens 
inriktning talas det bland annat om att det är viktigt med lokal identitet. 
Beckman skriver att detta kan bero på att det är mer oproblematiskt att 
tillskriva en plats en identitet då en plats kan ha kvar sin identitet ganska 
oberoende av vem som bebor den (Beckman 1998:24). Till exempel kan 
nämnas att järnbruken i norduppland starkt förknippas med valloner. Dock 
innebär det inte att nordupplänningarna av idag räknas som valloner. 
Någonstans måste dock gränsen gå för hur avlägsen i tiden kopplingen mellan 
kulturarvet och platsen kan vara. 

Platsens kulturarv, exemplet Laponia 
1996 fördes Laponia in på FN-organet Unesco:s världsarvslista. Laponia är ett 
9400 kvadratkilometer stort område bestående av fyra nationalparker (Muddus, 
Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet) samt ett antal naturreservat. 
Världsarvskommittén hade två motiveringar för att införa Laponia på 
världsarvslistan. Den ena för naturen och den andra för kulturen, då man menar 
att Laponia både är en av Västeuropas sista stora vildmarker och ett samiskt 
kulturlandskap. I motiveringen om kultur står det: 

Lapplands världsarv i norra Sverige, som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av 
samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadsamhälle i norra Skandinavien. 
Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som en gång i 
tiden var mycket vanlig och går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska 
och sociala utveckling (www.raä.se/varv/lappland.asp) 

Här lyfts den samiska närvaron historiskt sett i Norra Sverige fram och anses 
som viktig. Dock är det inte samerna som lever nu som gör Laponia viktigt att 
bevara utan de som levt förut. Detta kan man enligt Beckmans argumentation 
mena är ett utslag för att det är lättare att tilldela och försöka att stärka en 
specifik plats kulturarv. Vidare undrar jag hur något som är en av Västeuropas 
sista stora vildmark samtidigt kan vara någon annans kulturlandskap? 
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Skolan och kulturarvet 
Skolan har som tidigare nämnts, genom läroplaner och läromedel, historiskt 
sett bidragit till att förmedla statens definition av vad som utgör kulturarvet. I 
den senaste nationella läroplanen från 1994 (LPO- 94) talas det, precis som i 
Kulturpolitikens inriktning om kulturarv i positiva ordalag. Läroplanen menar 
att utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 
utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper- från en 
generation till nästa. (LPO-94: 7). Läroplanen har även den, som  
Kulturpolitikens inriktning, demokratin som den övergripande ram inom vilken 
kulturarvet kan definieras och legitimeras och slår fast att skolans verksamhet 
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar (LPO-94:5). Dessa vilar i sin tur inom ramen för den etik som 
förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism (LPO-94:5). Det är 
dock helt klart att det är det svenska kulturarvet som avses i läroplanen då det 
på sidan tolv slås fast att eleven efter avslutad skolgång har god insikt i 
centrala delar av det svenska, nordiska, inklusive det samiska, och 
västerländska kulturarvet (LPO-94:12). Det samiska kulturarvet definieras 
således här som inkluderat i det svenska kulturarvet. Samtidigt ses det samiska 
kulturarvet som någonting mer, som en del i det nordiska kulturarvet, det 
samiska kulturarvet finns inte bara i Sverige utan spänner över fyra olika 
länder. Här går nationsgränserna och kulturarvsgränserna in i varandra, dock 
vill jag visa på att detta kan ifrågasättas beroende på vem som anser sig ha 
tolkningsföreträde. 

Sápmi, en samenation? 

Sametinget 
Det svenska sametinget sammanträdde för första gången 1993. Sametinget är 
en folkvald statlig myndighet som sorterar under jordbruksdepartementet. För 
att sätta in det svenska sametinget i en nordisk kontext kan här nämnas att 
Finland har haft ett sameparlament sedan 1973 och Norge sedan 1987. På 
sametingets hemsida kan man läsa att man idag talar om Sápmi, de sedan 
historisk tid in i våra dagar traditionellt av samer brukade och befolkade 
delarna av Norge, Sverige, Finland och ryska Kolahalvön. 
(www.sametinget.se)  
Vidare berättas det att Sametinget bildades för att folkrätten ger stöd åt 
samerna att själva få bestämma över sin kulturella men också i viss mån sin 
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näringsmässiga utveckling. Det konstateras även att om samerna skall  kunna 
bygga upp en kulturell och näringsmässig trygghet krävs att deras rätt till land 
och vatten stärks (www.sametinget.se)  Vad är då Sápmi? Ett hemligt land i 
fyra andra länder? Snarare kan man se det som en kulturell och etnisk 
gemenskap inom ett traditionellt kärnområde. En kulturell och etnisk 
gemenskap inom ett visst område skulle även kunna vara en definition på vad 

Sverige är, men det finns vissa skillnader som jag vill visa på. Det har till 
exempel aldrig funnits en samisk nationalstat. Då den samiska identiteten är 
mer beroende av etnicitet och kultur än ett nationalstatstänkande, är det viktigt 
att ständigt försöka upprätthålla en enad kulturell gemenskap. Den är ju det 
man har som särskiljande gentemot de nationalstater man lever i (Svensson 
1991:269).  

Karta över Sápmi             (Med tillstånd från Nordiska Rådet, Köpenhamn) 

 

Sveriges administrativa och kulturella gränser 
Sametinget ställer således inget krav på en egen stat, de vill istället att rätten 
till land och vatten inom deras traditionella områden stärks. Med utgångspunkt 
från Benedict Anderssons argumentation kring nationer vill jag mena att även 
nationalstatslösa folk utgör  föreställda gemenskaper. För även samerna 
använder sig av symboler som vanligtvis förknippas med nationalstater som 
flagga, nationaldag och nationalsång ( www.sametinget.se) För att således 
tankemässigt inlemma  samernas kulturella gemenskap och deras traditionella 
områden, Sápmi, i den svenska nationen, krävs en relativisering av den svenska 
nationens gränser. De administrativa gränserna kan inte sammanfalla med de 
kulturella. Hur väl en stats administrativa gränser kan sammanfalla med dess 
kulturella gränser är beroende på vem som anser sig ha tolkningsföreträde i 
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frågan. I boken En vandring genom Den Svenska Historien som hörde till 
utställningen Den Svenska Historien (1993) beskriver Herman Lindqvist Karl 
X Gustav som den som gett Sverige dess naturliga gränser (Bohman 
1997:136). Detta är helt klart en  åsikt som kan ifrågasättas. Men man kan även 
se det som ena änden av en åsiktsskala över hur väl man anser att nationens 
administrativa gränser sammanfaller med dess kulturella. Lindqvist företräder 
den ena änden av skalan och sametinget den andra. Det övertag som det 
innebär av att vara en nationalstat med fasta gränser innebär att man har 
tolkningsföreträde på såväl det politiska som kulturella området. Jag vill i nästa 
kapitel se närmare på hur detta tolkningsföreträde har sett ut i den svenska 
statens relation till samerna under de senaste århundradena. 
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Statens definition av samer 

I detta kapitel vill jag visa på hur staten under de senaste två århundradena har 
definierat vilka samerna är. 

Vem är egentligen same?  

Så här står det i en utställningstext alldeles i början av utställningen om samer 
på Nordiska Museet: 

Det finns inte någon allmängiltig definition på innebörden av begreppet same. Viktiga 
kriterier är emellertid härkomst, bosättningsområde, språk, näringsfång samt inte minst 
vederbörandes egen identitetsuppfattning. 

Denna text ligger mycket nära FN:s definition av begreppet urbefolkning från 
1986. I definitionen står det att urbefolkning är människor som själva anser att 
de tillhör en grupp som etniskt och kulturellt skiljer sig från nationalstatens 
majoritetsbefolkning. Urbefolkningen har en historisk kontinuitet till det 
område de nu bebor, i och med att de bebodde landområdet innan någon 
kolonisering ägde rum. Språket är även en viktig faktor i definitionen av en 
urbefolkning. Men kanske viktigast är ändå självdefinitionen. Det är alltså inte 
staten som definierar vem som tillhör en urbefolkning utan det har att göra med 
den egna identitetsuppfattningen, samt acceptans från den egna gruppen 
(www.iwgia.com). Detta ligger även i linje med samernas egen definition i 
sametingslagen. Där slås det fast att med same avses den som anser sig vara 
same och som har eller har haft samiska som språk i hemmet eller förälder, far 
eller morföräldrar som haft samiska som språk i hemmet (www.sametinget.se).  

Teorier om mänsklighetens utveckling 
Bland de under 1800-talet mest spridda teorierna om mänsklighetens 
utveckling var de som anfördes av den politiske filosofen Charles-Louis 
Montesquieus och nationalekonomen Jaques Turgots.  Montesquieus teori gick 
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ut på att olika folk utvecklades från ett vilt stadium till att, efter ett barbariskt 
mellanspel, bli civiliserade. Turgot baserade sin indelning på basis av 
försörjningsformer. Han ansåg att alla folk i tur och ordning hade varit jägare, 
nomader för att till slut bli jordbrukare. Under 1800- talet framförde svenska 
forskare som Erik Gustav Geijer, professor i historia vid Uppsala Universitet 
och zoologen och arkeologen Sten Nilsson verksam i Lund, teorier om att 
samerna skulle vara urbefolkningen i Norden. Detta resonemang bidrog till att 
man såg det som uppenbart att samerna stod på en lägre utvecklingsnivå än 
svenskarna. Urbefolkning var i detta samanhanget inte någon positiv 
benämning utan markerade snarare att samerna tillhörde en folkspillra 
(Lundmark 2000:7-10).  
Även Anders Retzius, som levde fram till 1860 och som var upphovsman till 
det berömda skallindexet, hävdade att samerna var Nordens urbefolkning 
(Lundmark 2000:13).  

Från urbefolkning till invandrare 
I slutet av 1800-talet skedde ett brott i den svenska officiella föreställningen 
om samerna. Brottet bestod i att från att ha varit välvilligt inställda och 
fascinerade av dem som exempelvis Linné intog man nu en mer avvaktande 
inställning. Vi tiden för Retzius död blev Gustav von Düben professor i 
anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm. von Düben var 
även amatöretnograf och samlade in samiska föremål till Nordiska Museet. 
Han ifrågasatte tidigare föreställningar om samerna som Nordens och Sveriges 
urbefolkning bland annat i sitt verk Om Lappland och lapparne från 1873. von 
Düben menade att samerna hade kommit invandrande från nordost från 700 till 
400-talen f Kr då folkomvälvningar ägde rum i mellersta och östra Ryssland 
(Lundmark 2000:15). Samtidigt med denna omvärdering av samerna, från att 
ha varit urbefolkning på väg att försvinna, till att de skulle ha kommit 
invandrande från öst, menade även flertalet forskare att samerna ökade i antal 
(Lundmark 2000:17f). Lundmark menar att denna omdefinition av samerna 
innebar två saker, för det första kunde deras anspråk på allt land nedanför 
polcirkeln ifrågasättas (exempelvis menade professorn i historia vid Kristianias 
universitet, Gustav Storm, 1889, att samerna i forntiden bara bebott land norr 
om polcirkeln). Dessutom var det inte säkert att samerna skulle dö ut av sig 
själv som den folkspillra de var. Därmed, skriver Lundmark: 
”förändrades grundförutsättningarna för den svenska statens samepolitik. Samerna var nu inte 

längre ömkansvärda stackare som det var en kristlig plikt att skydda och hjälpa. Nu gällde det 
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att hålla dem kvar uppe i fjällen så att de inte spred sig ännu längre söderut.” (Lundmark 

2000:18) 

Endast renskötande samer räknas som samer 

1928 antogs en renbeteslag som innebar att endast renägande samer juridiskt 
sett räknades som samer, de samer som inte ägde renar fick inte heller 
medlemskap i samebyarna (Larsen 1994:225). Denna nya indelning samerna 
manifesterade sig i den av myndigheterna initierade s.k. ”Lapp skall var lapp”-
politiken. Den gick i stora drag ut på att de samer som var renskötare var de 
bäst lämpade att utnyttja den del av fjällvärlden som inte var odlingsbar. 
Därför skulle man i så stor utsträckning det var möjligt undvika att de 
assimilerades i det svenska samhället, då man antog att de i sådana fall skulle 
få smak för det bofasta livet. Ett utslag för denna ideologi var 
nomadskolestadgan från 1913 som kom att gälla in på  1940 talet, trots kritik 
från såväl samiskt som svenskt håll. I den stipulerades att de renskötande 
samernas barn skulle få undervisning i kåtor, skilda från övriga barn. Allt för 
att de inte skulle vänja sig av vid det nomadiserande livet (Lindskog 
2000:102). 

Statens definition påverkar vad skolan lär ut om samer 
Det skulle vara intressant att fundera över hur denna indelning och fokusering 
på samen som renägare påverkat museimännens syn på samerna under slutet av 
1800-talet och första hälften av 1900-talet. Helt klart är det att den officiella 
statliga synen på samerna påverkat hur samerna framställdes i läromedlen. 
Karin Granqvist-Nutti skriver att mellan åren 1865 och 1969 har svenska 
läromedel gett utryck för en föreställning om att endast de nomadiserande, 
renskötande samerna är äkta och fullkomliga. Renarna beskrivs som samernas 
rikedom, ju fler renar desto rikare är samen.  De som inte hade renar utan 
ägnade sig åt jakt och fiske och var bofasta  ansågs som fattiga. Detta för att 
man antog att de hade förlorat sina renar och därmed sin rikedom. Omdömet 
om dessa samer i läromedlen var ibland mycket nedlåtande och uttryck som 
”tarvligt uppehälle” och ”usla kojor” förekommer. Granqvist-Nutti menar att 
på detta sätt blir renen en del i en etnisk stratifikation. Fjällsamen blir 
framställd i mer positiva ordalag som ägare av renar och där fiskarsamen ses ur 
ett negativt perspektiv i och med att han som icke-renskötare inte ses som en 
del av den etniska stratifikationen. (Granqvist-Nutti 1993:31) Denna 
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föreställning kan föras tillbaka på samtidiga akademiska föreställningar. 
Exempelvis den tidigare nämnde Turgots föreställning om att alla folk först är 
jägare och fiskare för att sedan bli nomader och till sist jordbrukare. Med detta 
synsätt stod ju de samer som ägnade sig åt jakt och fiske på en lägre 
utvecklingsnivå (Granqvist-Nutti 1993:30f).  

Mobilisering av en positiv samisk identitet 
I slutet av 1970- talet bestämde sig Norska staten för att bygga en damm i 
Altaälven som rinner genom Finnmark i norra Norge. Dammbygget skulle 
allvarligt störa renbetet menade samerna men fick inte gehör för sina 
invändningar. Till saken hör att Finnmark är ett utpräglat samiskt område och 
därför upplevde man även dammprojektet som ett hot mot den egna kulturen. 
Under lång tid hade det varit förknippat med låg status att vara same i Norge 
vilket fick till följd att många samer underkommunicerade eller försökte dölja 
sin samiska identitet i mötet med den norska majoritetsbefolkningen. Nu gjorde 
man helt tvärtom, man reste exempelvis en tältkåta framför det norska 
regeringsbyggnaden i Oslo, man klädde sig i traditionella kläder och 
genomförde en hungerstrejk. Samerna förlorade striden mot staten men den 
samiska identiteten var inte längre ett hemligt stigma. Samiska symboler som 
traditionella kläder kunde bäras öppet och så framhävdes i stället den samiska 
identiteten med vad Cohen har kallat ”militant symbolism”(Cohen 1985:78f).  
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Samer på Stockholmsmuseer 

 
Den egentliga samiska samlingen som finns i Stockholm är Nordiska museets 
samesamlig. Den är störst i världen med ca 8500 föremål (Nilsson, Mulk 
1980:8). På Nordiska museet finns även ett samearkiv, uppbyggt av Ernst 
Manker (1893-1972). Han kan ses som en centralfigur i fråga om insamlandet 
av samiskt material. Manker innehade även den tjänst som omfattar samisk 
kultur på Nordiska museet samt publicerade vetenskapligt material kring 
samerna i skrifter Acta Lapponica (Nordiska Museet under 125 år 1998:258). 
Innan han anställdes på Nordiska museet arbetade Manker på Etnografiska 
museet för vilket han även insamlade samiska föremål. Den samlingen 
innehållande ca 500 föremål (Mulk, Nilsson 1980:8) deponerades i slutet av 
1980- talet på Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. De samiska 
föremål som idag finns utställda på Etnografiska museet är lånade från Ájtte 
svenskt fjäll- och samemuseum och Nordiska museet (uppgift från Anne 
Murray, Etnografiska Museet).  

Sameutställningen på Nordiska museet 

Historik 
Redan i en av sina paviljonger på Drottninggatan 1874, innan Nordiska museet 
var byggt, ställde Artur Hazelius ut tablån: höstflyttning i Lule lappmark. När 
paviljongen stängde magasinerades utställningen för att återuppföras i museets 
nya byggnad 1911 (Carlén 1990:91). Denna första tablå kom till som ett 
samarbete mellan Hazelius och Gustav von Düben som var amatöretnograf. 
von Düben som gjort resor i Lappland  tillsammans med sin fru gav år 1873 ut 
boken Om Lappland och lapparne. Efter hand rekvirerades fler och fler 
föremål till Nordiska Museet och nya utställningar om samer byggdes. En 
kopia av ett läger i Frostviken var en av de första anläggningarna på Skansen 
(Nordiska Museet under 125 år 1998:258). Intressant att notera i detta 
samanhang är att föremål insamlades från hela det samiska området i Norge, 
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Finland och Ryssland och inte bara i Sverige.  Då Nordiska museet deltog i 
världsutställningen i Paris 1878 ställde man ut ett vinterlandskap i ett 
panorama med granar, kåta och renar (Carlén 1990:92). 1947 var det dags att 
förnya sameutställningen. Den byggdes av Ernst Manker som då var intendent 
för den samiska avdelningen. Utställningen: 

[Den] präglades av hans djupa personliga engagemang och kunskap. Hans utställningsidé 
byggde dels på Hazelius tradition med suggestiva miljöskildringar, parad med saklig 
information, dels på material, insamlat under fältstudier hos samerna. Enskilda företeelser 
och föremål hade satts in i sitt konkreta sammanhang 

Första valvet hade arrangerats med en introduktion av informativ karaktär, och de 
andra belyste olika sidor av den samiska kulturen, som t ex näringsfångst, renskötsel, 
olika slag av kvinnlig och manlig slöjd samt bruksföremål. Dräkter ställdes ut liksom 
föremål som hörde samman med den försvunna förkristna samekulturen(Carlén 
1990:191f). 

 

Utställningen Samer 
Utställningen ”Lapparna” stod i stort sett oförändrad fram till slutet av 1970-
talet då den förnyades under ledning av dåvarande intendenten för den samiska 
avdelningen Rolf Kjellström (Nordiska Museet under 125 år 1998:295). 
Jag vill ha med denna utställning i min uppsats på grund av att den har stått i 
princip oförändrad sedan 70-talet och att den i sin tur bygger på en ännu äldre 
utställning. Detta  ger den en möjlighet att följa både trender i 
utställningsteknik men även, och detta är kanske det viktigaste, vad tyckte man 
var intressant i den samiska kulturen, som varande en kultur skild från den 
svenska i Sverige. Vad var värt att ställa ut, vilken bild ville man förmedla av 
samerna? Det som mest utmärker Nordiska museets utställning om samer är att 
den försöker ge en heltäckande bild av den samiska kulturen. Ett sådant 
holistiskt synsätt har under 1900-talet varit utmärkande för etnografin (Klima 
1970,  Siskind 1973).  Vad antropologer och etnologer ansett vara viktigt att 
framhäva  för att beskriva en kultur på bästa sätt är: försörjning, social 
organisation, arbetsdelning mellan könen, släktskap, religiösa föreställningar 
och möte med det moderna samhället. På detta sätt är även sameutställningen 
på Nordiska Museet indelad: 

1. Historik 
2. Miljöer 
3. Jakt och fiske 
4. Renskötsel 
5. Slöjd och konsthantverk 
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6. Bostad och kosthåll 
7. Kommunikationer 
8. Tältkåta 
9. Njalla (en förvaringsbod upphöjd över marken så att vilda djur inte 

skall komma åt den, min anm.) 
10. Renvaktarstuga 
11. Religion 
12. Konst 
13. Undervisning, tideräkning, lek, folkmedicin 
14. Musik, litteratur, tradition 
15. Livscykeln 
16. Statlig bosättnings- och näringspolitik 
17. Samhällsorganisation 
 

Detta holistiska synsätt på kulturen, att man måste presentera alla delar för att 
kunna förstå helheten, kan ses som typisk för den antropologiska forskningen. 
Alldeles i början av utställningen samer på Nordiska museet påpekar en 
utställningsskylt att detta inte är och inte heller utger sig för att ge den 
kompletta bilden av samerna, även om det med det ambitiösa upplägget kan se 
så ut: 

Den samiska kulturen är i hög grad en levande kultur, mångsidig och variationsrik. Allt 
kan dock inte visas i en utställning. Den här utställningen utgår från svenska förhållanden, 
främst centralsamiska. Den har en historisk inriktning. Föremålen är ofta från sekelskiftet 
eller äldre. Mycket av det skildrade gäller för tiden före 1900, även om vissa förhållanden 
fortfarande är aktuella. 

Samerna i utställningen på Etnografiska museet 

Etnografiska museet 
Etnografiska museet är ett statligt museum som förut var ett s.k. 
ansvarsmuseum, det ingår numer i det statliga museiverket: Statens museum 
för världskultur (SMVK). De museer som förutom Etnografiska sorterar under 
myndigheten är: Medelhavsmuseet, Östasiatiska Museet och Museet för 
världskultur som kommer att öppna i Göteborg.  
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Den skapande människan 
De samiska föremålen som finns utställda på Etnografiska museet ingår i en 
större utställning ”Den skapande människan” som öppnade 1993. Utställningen 
handlar övergripande om människans skaparkraft, både ur positiv och negativ 
synvinkel. Allmänmänskliga frågor om släktskap, vad som händer efter döden 
och vem och hur de första människorna skapades och människans förhållande 
till naturen tas upp i det första utställningsrummet. Här diskuteras även eldens 
betydelse för människan. Sedan följer tre rum som vart och ett är ägnat åt 
människans anpassningsförmåga till varierade och extrema biotoper. Dessa är 
Australien, Amazonas och Arktis. Utställningen avslutas med ett rum ägnat åt 
myter från världens alla hörn. Att man lägger tonvikten på myter i utställningen 
ger bland annat upplevelsen av att människan är sig ganska lik. Exempelvis har 
vi alla skapelsemyter, där man ofta hittar det som är centralt för den egna 
kulturen. Så berättas det att de första Maya- indianerna var gjorda av majs 
medan Jumbel i den samiska mytologin skapade världen av sin renko. Då de 
folk som behandlas i utställningen är ursprungsbefolkningar (aboriginer, 
Amazonasindianer och arktiska folk) tas även frågor om exempelvis 
självbestämmande och rätten till land upp. 

Montrarna med samiska föremål 
Samerna och deras kulturarv behandlas i fem montrar samt en fristående 
väggtext om samisk mytologisk tolkning av stjärnhimlen. Bland de samiska 
föremålen ingår bland annat ett björnspjut och en björngrav då björnen hölls 
för ett heligt djur av samerna. Vidare finns dräkter insamlade i början av 1900- 
talet utställda samt nygjord slöjd av slöjdaren Helge Sunna. Sunna har även 
gjort en av de två trummor som finns utställda. Den andra är från 1600-talet 
och inlånad från Nordiska Museet. Montrarna som handlar om samerna ingår i 
ett större arktiskt sammanhang där de ställs bredvid inuiter, tjuktjer och aleuter 
som exempel på arktiska folk. Greppet i utställningen om de olika 
folkgrupperna är även här holistiskt men delarna som utgör helheten är inte 
lika hårt åtskilda och uppstramade som på Nordiska Museet i fråga om 
försörjning, samhällsorganisation, historia och religion.  Utifrån denna skillnad 
i utställningarnas upplägg vill jag göra en jämförelse mellan ett föremål som 
finns med i båda utställningarna. Detta vill jag göra för att visa på hur 
föremålen i en utställning används, nästan som rekvisita, till den berättelse man 
vill berätta med utställningen . 
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Två berättelser om lomväska 
Nordiska och Etnografiska museet har var sin lomväska utställd. Lomväskorna 
är gjorda av lomfågelns kropp så att fågelns hals fungerar som klaff för att 
tillsluta väskan. Väskorna har  detaljer i rött, blått och gult tyg. 

Etnografiska Museet  
På Etnografiska museet är lomväskan utställd i en monter som även innehåller 
traditionella samiska kläder, slöjd i form av en kniv, en kåsa, en slev, en 
saltflaska och skålar. Samtliga av slöjd- föremålen i montern är gjord av Helge 
Sunna. I montern finns även ett björnspjut. Till lomväskan hör en skylt som 
berättar om att lommen förknippades med dödsriket och att dess läte var de 
dödas själar som talade. Nåjden, den samiska schamanen, kunde även 
förvandla sig till en lom när han skulle färdas till dödsriket, lommen var hans 
hjälp-ande. Vidare kunde hammaren som nåjden slog på trumman med 
förvaras i en lomväska.  

Nordiska Museet 
På Nordiska museet återfinns lomväskan i montern ”Fågel” under avdelningen 
jakt och fiske. Montern innehåller förutom lomväskan en knipholk (en sorts 
fågelholk, min anm.), ett foto av en knipholk och en uppstoppad ripa i 
vinterskrud som står på den snöimitation som täcker botten av montern där 
även lite ris sticker upp. Här finns lomväskan utställd som ett exempel på hur 
man kan ta tillvara lommens fjäderdräkt.  

Tolkning 
Varför de två museerna har valt att ställa ut en lommväska ur två olika 
perspektiv kan det säkert ges flera förklaringar till. Jag tolkar det som att den 
övergripande utställningsformen styr i vilket kontextuellt sammanhang ett 
föremål kan kommuniceras till besökaren. I en artikel i boken Exhibiting 
Cultures skriver Crew och Sims att museiföremål är bundna till vilket sätt 
museet de finns utställda i väljer att berätta det förgångna på. De menar även 
att hur övertygande utställt föremål är kanske mer beror på vilka föremål de 
ställs ut tillsammans med än vad det enskilda föremålen berättar var för sig 
(Crew, Sims 1991:163). Lomväskan kan således kännas både övertygande som 
ett bruksföremål tillverkat av  fågel och en väska med religiösa konnotationer 
då den är gjord av nåjdens hjälpande. Föremålet i sig kan jag som oinvigd 
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museibesökare inte veta någonting om och är så faktiskt helt i händerna på 
utställningsmakarens övertygningsförmåga och vilja att berätta.  
 
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum 
I en inventering av samiska föremålsamlingar på Svenska museer 1980 skriver 
Marianne Nilsson från Same-Ätnam och Inga-Maria Mulk från Nordiska 
Samerådets Museinämnd att det finns ett behov av en övergripande samisk 
kulturinstitution, ett samiskt museum. De menade att samiska forn- och 
kulturminnen i alltför liten grad hittills hade inventerats. I stället var det 
kulturminnen från andra folkgrupper som fick stå som representanter för de 
område som även bebotts av samer. 

Arkeologiska och etnologiska undersökningar utgår oftast från enskilda forskares 
intressen. Redan i valet av forskningsområden men också i den vidare 
forskningsprocessen förekommer s a s en dold nordisk subjektivism och nationalism. 
Dessa experter står oftast fria i sina påståenden (Nilsson, Mulk 1980:29) . 

Därför ansåg de att det var av vikt att man från samiskt håll aktivt tog del i 
utformandet och forskningen kring den egna kulturhistorien (Nilsson Mulk 
1980:29). Samtidigt pågick en utredning inom projektgrupp Jokkmokk vid 
länsstyrelsen i Luleå. Utredningen tänkte sig ett museum i Jokkmokk där natur 
och kultur skulle integreras men även att fjällbesökare skulle kunna få 
information om lämpligt uppförande i fjällen (Nilsson, Mulk 1980:30). 1989 
öppnade Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. På Ájttes hemsida 
står det att de är huvudmuseum för den samiska kulturen och ett 
specialmuseum för fjällkedjans natur och kultur samt ett informationscenter för 
fjällturisten. Ájttes basutställning heter Sápmi- om landet och folket. Vidare 
finns utställningar om exempelvis dräkt och silver, trummor. Ájtte har även 
utställningar om nybyggare, som både var samer, svenskar och finnar (www. 
ajtte.com)  
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Objektivitet och representativitet 

Objektivitetet och representativitet är begrepp som jag anser vara relevanta i 
museisammanhang och för uppsatsens syfte. Vad är objektivitet, är det att 
berätta alla sidor av en historia eller är det att utelämna delar som kan verka 
upprörande? Vem är representativ? Är det verkligen eftersträvansvärt att 
försöka vara så representativ som möjligt?  

Objektivitet 
Definitionen av vad begreppet objektivitet står för har växlat genom tiderna 
och även beroende på inom vilket område begreppet använts. Inom 
nyhetsrapporteringen kom objektivitet att vara ett sätt för de stora 
nyhetsbyråerna att kunna sälja nyheter till så många tidningar som möjligt. För 
att nyhetsrapporteringen skulle passa tidningar med skilda politiska färg 
framställdes den av nyhetsbyråerna som oantastlig och inte färgad av 
partsintressen, d.v.s. objektiva. Objektivitet kan på detta sätt ses som ett sätt att 
framföra information på och inte en kvalitet i informationen själv (Palmberg 
1983:69). I en undersökning om Sveriges Radios programmutbud under 1960 
och 1970-talet förde professorn i statskunskap, Jörgen Westerståhl fram en 
modell för begreppet objektivitet. 
Westersthåls modell ser ut på det sättet att begreppet objektivitet kan delas in i 
saklighet och allsidighet. Under avdelningen saklighet sorterar sanning och 
relevans, medan begreppet allsidighet  hyser neutralitet och balans som sina 
underavdelningar (Palmberg1983:69). 

Figur 1. 
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 Denna modell anammades av skolan och läroplanen Lgr-80 bygger till stor del 
på den i fråga om vad man anser med objektivitet (Palmberg 1983:70). 
Dessutom finns begreppen saklighet och allsidighet med i den senaste 
läroplanen från 1994. Westerståhls modell kom att kritiseras, bland annat för 
begreppet allsidighet som rymmer underavdelningarna neutral och balans. Om 
begreppet neutral får en överordnad betydelse i vad man anser vara objektivitet 
blir objektivitet en fråga om hur det man vill berätta framställs. På detta sätt 
kan exempelvis en saklig ton och frånvaron av formuleringar som röjer en 
subjektiv uppfattning ses som ett tecken på objektivitet. Begreppet balans 
innebar i Westersthåls modell förhåller sig till en mittpunkt mellan två 
ytterligheter. Det man anser vara balanserat  blir då avhängigt vad dessa två 
extrema åsikterna utgörs av (Palmberg 1983:69f).  

Representativitet ger objektivitet? 
Jag anser att begreppet objektivitet, med utgångspunkt från Westerståhls 
modell,  kan tolkas i termer av representativitet. I modellen delas ju objektivitet 
in i underavdelningarna saklighet och allsidighet. Om allsidighet avser en 
strävan efter att visa så mycket som möjligt av en kultur, ger det i slutändan en 
representativ skildring av en kultur? Hur har då museer gått tillväga när då de 
ska beskriva konflikter mellan två kulturer? I departementsskriften Kunskap 
som kraft: handlingsprogram för hur museerna med sitt arbete kan motverka 
främlingsfientlighet och rasism från 1997 kan man läsa om basutställningarnas 
tillblivelse på 1960-talets länsmuseer. Basutställningarna hade skolans 
baskunskaper som rättesnöre vilket förstärkte museernas pedagogiska 
inriktning. Dock innebar inte det nya greppet med basutställningar och ökad 
pedagogisk inriktning att  man tog upp alla ämnen för diskussion. Författarna 
till Med kunskap som kraft menar att detta berodde på det 
samförståndstänkande som präglade årtiondena efter andra världskriget, då 
konflikter i hög grad tonades ned i den politiska debatten. Klasskonflikter var 
ett ämne som man kunde diskutera men etniska konflikter var inte lika 
gångbara. Per-Uno Ågren kommenterar Västerbottens läns museums 
basutställningar så här: 

De perioder som vi har försökt att skildra har vi inte tagit ställning till. Vi är varken för 
det ena eller det andra. Vi jämställer dem med varandra. Det som vi har lyft fram har 
handlat om att vi har försökt tänka utifrån vad som är mest representativt. Konflikten 
mellan samer och nybyggare har vi inte skildrat…Samer och nybyggare levde också i ett 
symbiotiskt förhållande (Kunskap som kraft 1997:38f). 
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Genom att varken vara för det ena eller den andra utan jämställa dem med 
varandra har man försök uppnå en balans i utställningen. Då man stött på 
konflikter i det man har velat skildra har man låtit bli att presentera dem för att 
i stället ge en neutraliserad bild av förhållandet mellan samer och nybyggare. 
Neutralt och balanserat sorterar som tidigare nämnts under allsidighet i 
Westersthåls modell för objektivitet. Informationen upplevs som icke färgad av 
partinlaga och därmed lättare för alla att ta till sig.  

Icke-representativitet som pedagogisk poäng 
Jag vill hävda att det finns anledning att diskutera begreppet representativitet 
som användes i citatet ovan i linje med de frågor man kan ställa till begreppet 
objektivitet. Även om representativitet i detta sammanhang relaterade till vad 
man ville säga med utställningen i stort, kan man överföra begreppet till att 
gälla enskilda föremål och föremålskategorier. I alla kulturer finns föremål och 
ritualer som är mer centrala och av större vikt, s.k. nyckelsymboler (Ortner 
1973:1339). För den samiska kulturen skulle jag vilja påstå att man kan 
framhålla renen och trumman som sådana nyckelsymboler. Men, bara för att 
dessa kan identifieras som nyckelsymboler får man inte luras att tro att de för 
den skull bär samma mening till alla som ser och använder dem. Det är just det 
som är det fina med nyckelsymboler, de är lättidentifierbara och kan rymma ett 
ganska stort spektra av föreställningar och åsikter (Cohen 1985:18). Dock finns 
det gränser för  hur stor spännvidd en symbol klarar av att härbärgera. I de 
montrar på Etnografiska museet som handlar om samerna finns en trumma 
tillverkad av Helge Sunna, same och slöjdare. Trumman är tillverkad 1999. Så 
här säger han själv om trumman i en text i utställningen: 

…På renskinnet utformades de bilder som är trummans själ. Det är mina tankar om 
naturens krafter, djur och människors kamp för sin existens. Gamla tecken från tidigare 
trummor står för kontinuitet och vördnad från en förfluten tid. Mina egna nya tecken 
berättar om händelser som känns viktiga för mig. Jag har skapat dem för att ge förankring 
till vår egen tid. 

 
Dock är det inte alla som anser att Sunnas trumma ska vara med i utställningen. 
Både samiska och svenska besökare har påpekat att trumman inte är en ”riktig” 
trumma. Deras argument är att den inte är traditionell d.v.s. att Sunna själv lagt 
till nya tecken som han ansett vara viktiga och som speglar dagens situation. 
Ett annat framfört argument är att trumman inte är gammal. Till saken hör att 
samernas traditionella religion förbjöds i och med 1600- talets mission och 
trummor beslagtogs eller brändes. Trumman kan idag ses som laddad med 
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känslor av kulturell överlevnad och kanske är det därför man är extra noga med 
att de utförs på ”rätt sätt” d.v.s. traditionellt. Det kan även vara så att man 
förväntar sig att få se gamla saker när man besöker ett museum. Men poängen 
med Sunnas trumma är att genom den representerar han inte samer i allmänhet 
utan sig själv.  

Vem har rätten att representera vem? 
Under lång tid har antropologer och museitjänstemän haft tolkningsföreträde 
på ”de andra”, de människor vars kulturer de studerade och ställde ut. På 1960-
talet började ”de andra” göra sina röster hörda och ifrågasatte denna rätt som 
antropologer och museitjänstemän tagit sig. Jag vill här ge ett helt annat 
exempel på hur ”de andra” kan förhålla sig till hur deras kulturarv behandlats 
av museerna. På 1960- talet började Irokeserna i Nordamerika att organisera 
sig och ställa krav på att museer i USA och Canada skulle återlämna skelett 
och gravföremål till dem. De krävde även att andra föremål skulle återlämnas 
som exempelvis de wampumbälten som fanns i museernas samlingar, vilket 
även skedde. De finns nu på irokesernas egna museum. I fråga om vilka 
föremål man ansåg borde krävas tillbaka fanns det vissa meningsskiljaktigheter 
bland irokeserna själva. En mer militant linje drevs av dem som ansåg att alla 
irokesiska föremål de facto var religiösa föremål. De ansåg att religionen var så 
allomfattande att ingen del av kulturen kunde ses som avskiljd från den. De 
menade att den sociala misär som rådde bland irokeserna berodde på att deras 
föremål hade tagits ifrån dem. Andra irokeser menade att det var bra att 
museerna hjälpte till att bevara och sprida kunskap om deras materiella kultur. 
De menade även att en del av dem som företrädde den mer militanta linjen och 
som dessutom befann sig i ledande positioner styrde bort fokus från det egna 
ansvaret när de höll museerna ansvariga för att ha orsakat deras folks sociala 
problem (Abrams 1994:373ff) Michael M. Ames skriver att det aldrig finns 
bara en åsikt eller en berättelse och det är heller inte meningen. Människor har 
olika uppfattningar och erfarenheter. Vad museer kan göra i sådana här fall är 
att på samma sätt som dessa människor representerar sig själv, representera 
museet som en professionell institution (Ames 1992:58).  

Sameveckan på Etnografiska Museet 
Ett sådant tillfälle när människor representerar sig själva och berättar om sin 
kultur är sameveckan på Etnografiska Museet. Sameveckan som hålls den 
första veckan i december har i och med detta år (2002) funnits i tio år. 
Sameveckan är ett samarbete mellan museets undervisningsavdelning och den 
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samiska riksungdomsorganisationen Sáminuorra som detta år skickade sex 
stycken representanter. Sameveckan är upplagt som halvdagsprogram för 
bokade grupper, som detta år uteslutande bestod av mellanstadieklasser. 
Programmet inleds med en entimmas föreläsning där representanterna från 
Sáminuorra berättar om samernas historia, språk, kultur och nutida situation. 
Vidare visades filmen Renens år, som är en c.a. tolv minuter lång film som 
med naturbilder och jojk berättar om renskötselåret. Därefter delas barnen upp 
i tre grupper som får cirkulera mellan tre stationer; berättelser och jojk framför 
brasan i museets verkstad, lassokastning på gården och tältkåtan där man bland 
annat berättar om hur man uppför sig i en kåta. Stationerna tar en halvtimma i 
anspråk.  
 

Det allmänna och det personliga 
Vad jag tyckte var intressant med sameveckan var vilken skillnader som finns 
mellan utställningar om ”den andre” och när ”den andre” berättar om sig själv i 
museimiljö. Vad berättar man om sin kultur när man själv får välja? Hur 
berättar man för någon, i detta fall mellanstadieklasser från Stockholm, om 
vilka man är? Vilket urval gör man ur sin egen erfarenhet och kultur. Var går 
gränsen mellan det man generellt kan säga om den egna gruppen och den 
personliga levda erfarenheten? Då det övergripande syftet med sameveckan är 
information, måste en viss strukturering ske. Programmet började med en 
timmas föreläsning och filmvisning. De ämnen man tog upp i föreläsningen 
var:  

1. Sápmi- sameland, ett område som sträcker sig över fyra stater med ett 
eget språk och en egen flagga.  

2. Språket och dess olika dialekter och alfabet. 
3. Dräkterna, var de olika dräkterna bärs, när de bärs och vad man kan 

uttyda av dem, exempelvis om man är gift eller inte. 
4. Slöjden och var man fått materialet ifrån, att man som nomadfolk inte 

kunnat bära med sig så många saker utan i stället utsmyckat de man haft. 
5. Samernas forna religion, en naturreligion som förbjöds av missionärerna 

på 1600-talet. Nåjdens funktion, trumman och jojken som också förbjöds, men 
även att jojken har överlevt och är på väg tillbaka.  

6. Sametinget och dess funktion samt sameskolorna. Här  berättade man 
även om den hemspråkslag och den minoritetsspråklag som rör samiskan. 

7. Renen och renskötsel. Renskötselns historiska utveckling. Samebyarna 
och renskötselåret.  
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Vid de olika stationerna blev informationen mer personlig, nu hade de 
övergripande temata klarats av och dessutom var barnen uppdelade i mindre 
grupper. I tältkåtan på museets gård berättade två av representanterna från 
Sáminuorra om hur det var att bo i kåta under kalvmärkningen på sommaren. 
Hur det var när de var små och hur de upplevde det nu. Vid brasan i museets 
verkstad berättade man om samisk folktro som exempelvis trollet Stalo som åt 
samebarn. Man anlade ett funktionalistiskt perspektiv på folktron och förde 
fram berättelsernas uppfostrande effekter. På detta sätt kontrasterade man 
samisk uppfostran mot svensk uppfostran. Vidare berättade man om björnens 
betydelse som ett heligt djur för samerna.  

Ifrågasättande av representativitet  
I och med sameveckan konfronterades mellanstadiebarnen med kultur som ett 
särskiljande begrepp. Genom att berätta om sitt språk, dräkter, renskötsel m.m. 
visade representanterna från Sáminuorra vad som särskilde dem kulturellt från 
svenskarna. Samtidigt var de noga med att poängtera att de inte alltid bodde i 
kåta eller bar kolt samt att de flesta samer har vanliga arbeten. 
 Om representanterna från Sáminuorra inte hade berättat att de var samer skulle 
barnen antagligen inte kunna gissa sig till det. Nu konfronterade de barnen med 
att de faktiskt var annorlunda, att de hade en egen kultur samtidigt som de 
levde moderna liv. Detta verkade konfundera barnen något vilket avspeglades i 
deras frågor och här vill jag återknyta till den tidigare diskussionen om 
representativitet. Vid en av halvtimmesstationerna under sameveckan berättade 
man bland annat om jojk. Man spelade CD med traditionell och modern jojk 
för att visa på hur jojken utvecklats. Till skillnad från den traditionella jojken 
använder man i den moderna  instrument. Den traditionella jojken verkade 
barnen uppfatta som typiskt samisk då den helt klart är annorlunda. Jojk med 
instrument upplevdes inte lika annorlunda och kring detta ställde barnen frågor 
om det fanns samer som spelade piano, saxofon och andra instrument. Här gick 
barnen i närkamp med en diskussion om representativitet, hur kan man spela 
icke-samiska instrument och samtidigt säga att man spelar samisk musik?  
Jag vill hävda att detta är en diskussion som är svår att föra fram i den 
traditionella utställningsformen. Ett utställt föremål från en annan kultur blir i 
en utställning inte bara ett föremål från en annan kultur utan även en symbol 
för den kulturen. Detta parat med att man sällan ställer ut föremål som är 
triviala eller tvetydiga i fråga om representativitet utan väljer s.k. 
nyckelsymboler gör att utställningen framstår som övertygande och 
heltäckande i fråga om att informera om eller beskriva en kultur. Nu gavs 
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barnen en möjlighet att tillsammans med representanterna från Sáminuorra att 
testa och relativisera den information de fått. Att museer ofta väljer att ställa ut 
föremål som man anser vara centrala i en kultur sker i en växelverkan mellan 
de som gör utställningarna, de som blir utställda och publikens förväntningar 
(Dahl, Stade 2000:159f).  

Vad valdes bort under sameveckan? 
Renskötseln som är en viktig sammanhållande kulturell symbol regleras utifrån 
av staten och inte av samerna själva. Renskötsellagen och den splittring den 
inneburit för samerna är med i både utställningen om samer på Nordiska 
Museet och i montrarna om samer på Etnografiska Museet. Hur förklarar man 
då denna uppdelning för utomstående från ett inifrånperspektiv? 
Representanterna från Sáminuorra diskuterade sinsemellan om de skulle ta upp 
denna uppdelning som skett av samerna, men valde att inte göra det. Dels på 
grund av att frågan skulle vara för svår att åskådliggöra för mellanstadiebarn 
och dels på grund av att det inte är samerna själva som gjorde indelningen 
mellan de samer som arbetar med renskötsel och de som inte gör det. 

Den upp och nedvända kartan  
I inledningen av föreläsningen då representanterna från Sáminuorra 
presenterade sig pekade de även ut var de kom ifrån på en Sverigekarta. Kartan 
hade de ställt upp och ned vilket genast noterades av barnen. Poängen var att 
visa på att man ser världen med utgångspunkt från var man kommer ifrån. Med 
Sápmi som utgångspunkt blickar man ju ner på Sverige. Med detta exempel 
vill jag återknyta till den tidigare diskussionen om nationens administrativa och 
kulturella gränser. Samma förhållningssätt finns i en av utställningarna på 
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum: 

Stanna även vid den välvda kartan över Sápmi. Det samiska landet. Känner du igen dig? 
Det som är långt norrut för många är livets mitt för andra. (www.ajtte.com) 
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Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur den svenska staten i och med 
sin kulturarvspolitik också definierar utrymmet för det samiska kulturarvet. Jag 
har hävdat att Sverige i egenskap av nationalstat har ett övertag gentemot den 
samiska kulturen i fråga om att föra ut och befästa det egna kulturarvet. Detta 
då en nationalstat har institutioner som museer och skolväsendet i sitt hägn.  

Kulturarvsdefinitionen som maktmedel i definitionen av oss själva 
Jag anser att det finns det en politisk tanke och vilja bakom det vi kallar vårt 
eget kulturarv. Att man från statligt håll är angelägen om att urskilja och 
definiera att kulturarvet är något med positiva konnotationer samt att det är 
demokratiskt. Man vill även definiera hur de som omfattas av kulturarvet bör 
förhålla sig till det i och med att man urskiljer bruk och missbruk av kulturavet. 
Exempel på detta är föreställningen att det är bra att känna till sitt eget 
kulturarv för det gör det lättare att möta människor från andra kulturer, men att 
det inte får övergå i chauvinism (Beckman 1998:20). 

Det lokala kulturarvet 
Om urvalet och förmedlandet av kulturarvet tidigare var ett sätt att definiera 
och befästa en föreställning om en enad nationalstat, har vi då lämnat detta 
bakom oss? Den lösning som Beckman (1998:23f) hävdar att man från statens 
sida i rapporten Kulturpolitikens inriktning har tagit till är att det är det lokala, 
till skillnad från det nationella kulturarvet bör stärkas. Men är det lokala 
kulturarvet det samma som individens? Exempel på stärkande av det lokala 
kulturarvet i samernas fall är Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum och 
utnämnandet av Laponia till världsarv, båda dessa ligger ju inom samernas 
traditionella område. Men om man inte lever, eller är född i det område där ens 
kulturarv s.a.s. hör hemma vad gör man då? Räcker det med att det egna 
kulturarvet uppmärksammas bara där det traditionellt sett hör hemma, eller har 
man rätt att kräva att det uppmärksammas lika mycket var man än bor? En 
same i traditionella kläder på en gata i Stockholm uppfattas troligtvis helt 
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annorlunda än på en gata i Jokkmokk då man förväntar sig att det är där 
dräkten hör hemma.   

Museet som maktmedel i definitionen av ”den andre” 
Om det är museernas uppdrag att förvalta och förmedla kulturarvet måste man 
fråga sig vems kulturarv det är man förmedlar och vem har valt att det är just 
detta som kallas kulturarv. Är det samiska kulturarvet som finns utställt på 
svenska museer det samerna själva skulle ha valt eller är det i grund och botten 
en svensk syn på samerna som förmedlas? Historiskt sett har det varit 
utställarens syn på vad som utgjorde de utställdas kulturarv som förmedlats. 
Etnografer och antropologer studerade de andra, t. ex. bönder, samer ur sitt 
eget perspektiv och ställde ut dem för sina egna likar. Museet hade makten och 
tolkningsföreträde över dem vars kulturarv de ställde ut. Museet som 
maktmedel i det att de definierat ”den andre” har under de senaste årtiondena 
ifrågasatts genom exempelvis krav på återlämnande(Abrams 1994:373ff). Om 
nu museet var en institution med makt att definiera vad ”den andres” kulturarv 
bestod i så har ”den andre” också börjat använda museimediet för att berätta 
om sig själv. Ett exempel på detta är Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.  

Museerna och berättelsen 
I utställningar om andra kulturer än den egna är besökaren utlämnad till att ta 
emot den berättelse som museet vill förmedla. Detta då besökaren utan hjälp 
från utställningsskyltar eller guidning har mycket liten chans att lista ut vad 
föremålen använts till. Ställd inför samma föremål utställt på två olika museer 
styrker mig i min föreställning om att det inte bara är det enskilda föremålet i 
sig och berättelsen om dess ursprungliga kontext som styr det utställningen vill 
förmedla(Crew, Sims 1991:163). Hur föremålet presenteras för besökaren styrs 
även av den större utställningskontexten, vad det är man vill berätta om den 
utställda kulturen. Berättelsen kan vara strikt uppdelad i olika kulturella 
byggstenar som sammantaget utgör kulturen som i Nordiska Museets 
utställning. Här berättas om samern i Sverige kring 1900, ur ett närmast 
strukturfunktionalistiskt perspektiv. Den kan även vara mer flytande som på 
Etnografiska Museet, där myter och historiska fakta samtidigt finns i 
blickfånget. Här sätts även samerna in i ett arktiskt perspektiv och lämnar 
därmed den direkta kontrasteringen mot det svenska samhället som  finns på 
Nordiska Museet.  
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Museer och representativitet 
Jag vill hävda att vi som besökare förväntar oss att museerna skall förhålla sig 
objektivt till det de förmedlar. Vad innebär då objektivitet. Om vi följer 
Westersthåls modell så kan begreppet objektivitet delas in i begreppen 
saklighet och allsidighet med underavdelningarna sanning, relevans, neutral 
och balans(Palmberg1983:69). Som jag tidigare visat i uppsatsen gick det bra 
att visa på klasskonflikter i utställningar under 1970-talet. Dock ville man inte 
visa etniska konflikter utan valde att framhäva enbart den icke-konfliktfyllda 
sidan av, i detta fallet, i mötet mellan samer och nybyggare. I och med att man 
inte behandlade dessa konflikter menade man att man visade på det som var 
mest representativt. Men vad är egentligen mest representativt för en kultur? I 
alla kulturer finns det föremål och företeelser som är mer centrala än andra. 
Sådana nyckelsymboler identifieras och erkänns som viktiga av alla i kulturen 
och kan tjäna som identifikation  i mellankulturella möten(Ortner 1973:1339). 
Men är dessa nyckelsymboler verkligen representativa? Är det inte snarare så 
att deras förmåga att innefatta många olika personers föreställningar som just 
gjort att de kan identifieras som nyckelsymboler? Och vad händer när olika 
grupper och individer öppet deklarerar sin föreställning om en sådan kulturellt 
laddad symbol som wampumbälten eller samiska trummor? Vilka av dessa 
grupper eller individer har mest rätt?  

 

Inifrånperspektiv i museimiljö 
En känsla av att en utställning berättar allt som finns att veta infinner sig lätt, 
exempelvis på Nordiska Museets utställning Samer. Samtidigt berättar man i 
en text innan man kliver in i utställningen, nästan som en varning, att den inte 
utger sig för att berätta allt som finns att veta om samer. Detta inger en känsla 
av dubbeltydighet. Att berätta att man inte kan berätta allt som finns att veta 
om en kultur i en utställning ger å andra sidan en känsla av att museet kan 
aldrig hinna ifatt kulturen. Jag anser dock inte att man bör sluta ställa ut andra 
kulturer som den samiska på svenska museer, snarare borde man göra det mer 
och oftare. Om de inte gör det försvinner en av få kanaler för att få information 
om samer. Museerna utgör en stor potential i och med den samlade kunskap 
som de besitter. Dessutom kan museet utgöra en bra mötesplats, ett museibesök 
behöver inte bestå i att man med ögonen tar emot ett sänt budskap i en 
utställning. Sameveckan på Etnografiska Museet utgör en sådan möjlighet, att 
möta någon från en annan kultur som man kan fråga och som vill informera. 
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Detta ger en s.k. multivokal upplevelse, den egna personliga berättelsen 
samtidigt med museets mer allmänna berättelse.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva hur de statliga riktlinjerna för 
det svenska kulturarvet definierar kulturarvet som någonting positivt. 
Kulturarvspolitiken ser det även som viktigt att slå fast om och framhäva 
platsens kulturarv. De kanaler som staten har till sitt förfogande för att föra ut 
sin syn på kulturarvet är bland annat museerna och skolväsendet. Det samiska 
kulturarvet räknas av staten som en del av det svenska kulturarvet och ställs ut 
på svenska museer samt finns omnämnt i skolans läroplan. Dock är det först på 
senare år som samerna själva tillåtits en officiell självdefinition som 
exempelvis statueras i sametingslagen. Tidigare har samerna i mångt och 
mycket definierats av den svenska staten, denna definition gick ut på att endast 
renägande samer var av intresse för staten och därmed föremål för 
särbehandling. Hur utställningarna om samisk kultur ser ut på olika museer 
varierar. Nordiska Museets utställning Samer behandlar samer ur en svensk 
synvinkel medan Etnografiska Museets utställning Den skapande människan 
sätter in den samiska kulturen i ett arktiskt perspektiv. Vidare skiljer sig 
museernas berättande om samisk kultur så tillvida att Nordiska Museet ger en 
allmän och historisk bild medan Etnografiska Museet låter enskilda individer 
berätta om sin kultur, både i utställningen och under den årliga sameveckan. 
Från dessa exempel för jag i uppsatsen en diskussion kring representativitet. 
Då representativitet aldrig kan uppnås objektivt, en utställning kan generalisera 
en kultur men aldrig representera alla medlemmar av en kultur, anser jag att det 
ingår i museernas uppdrag att förmedla detta till besökarna. Ett sådant sätt kan 
vara att som under sameveckan på Etnografiska Museet låta enskilda individer 
berätta om både den egna kulturen. Detta anser jag kan leda till en ökad 
förståelse bland besökarna att ”den andre”, i detta fall samerna, inte är 
representanter för den samiska kulturen utan representerar sig själva.  
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