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Abstract (svenska) 
 
”En föråldrad brokig tafla”: Spatio-temporala representationer av samernas första 
politiska rörelse 1903-1907 
 
Samernas första politiska rörelse runt sekelskiftet i Sverige var startskottet, inte bara för 
samernas egen politiska organisation, utan också för en debatt kring samernas rasifierade 
identitet. Debatten kretsade kring rätten till land, och huruvida den skulle förbehållas 
endast nomadiserande renskötande samer, eller om rätten skulle inkludera alla samer 
oavsett levnadsuppehälle. Samtidens argumentativa klassificeringssystem satte samernas 
yrkesutövning främst, men med rasifierade premisser kring samernas temporala och 
spatiala tillhörighet. En av premisserna för argumentationen, samernas temporala 
tillhörighet, präglades ur svensk medias synvinkel av en stark tro på att samerna riskerade 
att försvinna. Jag argumenterar för att detta hade en rasbaserad logik i form av en 
anakronistisk tillhörighet utanför en (svensk) evolutionistisk tidslinje. Genom en annan 
premiss, den spatiala, visade de svenska journalisterna på en stark tendens att placera 
samerna i ett mytiskt mellan-rum, där fjällen fungerade som en gränslös kuliss, som 
befäste samernas utanförskap i det svenska produktiva landskapet. Då den svenska 
definitionen av samerna inte baserades på yttre karaktärsdrag, utan på en yrkesutövning, 
destabiliserar den de flesta västerländska uppfattningar om ras. Denna studie presenterar 
därför några ledtrådar till hur och varför moderna minoritetsfrågor är så komplexa för den 
svenska självbilden. 
 
Abstract (English) 
 
“An Obsolete Gaudy Picture”: Spatiotemporal Representations of the First Swedish 
Political Movement of the Sami 1903-1907 
 
The first political movement of the Sami, the indigenous Swedes, at the turn of the last 
century, became the starting point, not only for the political organization of the Sami, but 
also for a debate concerning the racial identity of the Sami. The debate dealt with the 
right to the land, and whether the use of the land should only be allowed for the nomadic 
reindeer herding Sami, or whether the right should be extended to all Sami regardless of 
means of living. The argumentative classification at the time was based on the Sami’s 
occupation, but with racial premises around the Sami’s temporal and spatial belonging. 
One of the premises for the argumentation, the temporal belonging of the Sami, was 
marked by a strong belief on behalf of the Swedish media that the Sami were at risk of 
disappearing. I argue that this came to have a racial logic in the form of an anachronistic 
belonging outside a (Swedish) evolutionist timeline. Through the means of a separate 
logic, the spatial, the Swedish journalists showed a strong tendency to place the Sami in a 
mythical in between-ness, in which the mountains functioned as a borderless backdrop, 
which confirmed the alienation of the Sami in the Swedish productive landscape. 
Because the Swedish definition of the Sami was not based upon physical features, but 
upon a professional category, it destabilizes most western notions about race. This study 
therefore presents some clues to how and why modern minority issues are so complex 
within the Swedish self-image. 
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Inledning: Tid, rum och samernas första politiska rörelse 
 

Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden utan betraktar det hela som en 

föråldrad brokig tafla bredvid svenskens högre kulturstadium (Laula 1904, 5). 

 

Elsa Laula (1877-1931) var den första samiska kvinna som blivit publicerad i Sverige. 

Inför lif eller död? Sanningsord om de lappska förhållandena (1904) var en 30 sidor lång 

kampskrift som uppmanade samerna att organisera sig för att bli ”ett intelligent och 

framåtsträfvande kulturfolk” (Laula 1904, 30). Med citatet ovan luftar Laula en kritik mot 

svenskarnas syn på samerna, och det är denna kritik som den här uppsatsen kommer att 

bygga vidare på, genom att titta på den svenska medierepresentationen av samernas första 

politiska rörelse. I och med Inför lif eller död?, och andra samiska politiska aktiviteter 

runt dess uppkomst, var samernas första politiska rörelse född. Laula skulle komma att 

hamna i centrum för den mediala diskussionen som uppkom kring rörelsen, då de 

politiska reformer hon arbetade för skar rakt igenom den svenska uppfattningen om ett 

passande livsuppehälle för samerna respektive svenskarna. Laulas version av samernas 

utveckling motsades dock av stora delar av den svenska journalistkåren där bland annat 

Vilhälm Nordin presenterade en annan syn. Med risken för att, som Nordin skrev, bli 

kallad för en ”Lapputrotare” berättade han istället historien om en lögnaktig ledare, vars 

”jeremiad är h u m b u g”, och som ledde ett opålitligt samiskt folk (Nordin Umebladet, 

28/12-1904). En ledare som, istället för att skydda samerna, skulle komma att påskynda 

samernas ofrånkomliga utdöende och slutet på deras specifika sätt att leva uppe i fjällen. 

Samernas första politiska rörelse i Sverige runt sekelskiftet var startskottet, inte bara 

för samernas egen politiska organisation, utan också för en politiserad debatt kring den 

första definitionen av samernas identitet. Debatten kretsade kring rätten till land, och 

huruvida den skulle förbehållas endast nomadiserande renskötande samer, eller om rätten 

skulle inkludera alla samer oavsett levnadsstil och uppehälle, vilket i förlängningen 

inneslöt eller uteslöt vem som skulle räknas som same. Då samerna legalt klassificerats 

som nomader, byggdes den svenska retoriken kring ett antagande om att de därför befann 

sig i ett lägre kulturstadium i förhållande till de bofasta och odlande svenskarna. Detta 

formulerades sällan explicit, utan argumentationen baserades på andra premisser vilka 
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implicit ledde fram till samernas underordning. En av dessa var samernas tidsliga 

tillhörighet, vilken ur svenska journalisters synvinkel präglades av en stark tro på att 

samerna skulle försvinna. Jag kommer att argumentera för att denna premiss för 

argumentationen hade en rasbaserad logik i form av ett utanförskap i en evolutionistisk 

tidslinje. Genom en annan logik, den rumsliga, visade de svenska journalisterna på en 

stark tendens att placera samerna i ett rumsligt gränsland, där naturen porträtterades som 

att den isolerade samerna utanför det svenska landskapet. 

Denna uppsats syftar till att undersöka de retoriska strategier som användes i 

dagspress runt den första samiska politiska rörelsen i Sverige från 1903-1907 från svensk 

sida och i den mån källorna medger, från samisk sida. Fokus ligger på hur den retoriska 

diskussionen formulerades från bådas håll och hur distinkta kategoriseringar 

representerades, utifrån om dessa kunde passa in i den begynnande moderna svenska 

nationalstaten. Denna period är av speciellt retoriskt intresse då det är första gången 

under modern tid som samerna på ett organiserat sätt ifrågasätter den svenska 

uppfattningen om att samerna var ett nomadiskt renskötarfolk i fjällen som stod på 

gränsen till att dö ut.1  

Speciellt intressant med den svenska politiken gentemot samerna är att de 

raskategorier som definierades medialt, juridiskt och politiskt inte stödde sig på sociala 

värderingar av människors utseenden, såsom rasistiska yttringar ofta gör inom 

västerländsk idétradition, utan på en yrkeskategori där samernas definierades som 

nomadiska renskötare. I ett större teoretiskt sammanhang kan detta belysa hur rasistiska 

kategoriseringar och hierarkiska politiska beslut kan undvika explicita rasistiska 

benämningar men ändå fungera med samma logiker genom rasifierande retoriska 

konstruktioner. Jag hoppas därför att denna uppsats kommer att bidra till åtminstone en 

pusselbit i att försöka förstå hur hierarkiska rasistiska relationer i Sverige etableras i 

media utan att explicit argumentera utifrån ett traditionellt rasbegrepp. Detta är 

naturligtvis intressant idag då mediehanteringen av minoritetsgrupper är ett högaktuellt 

ämne, och en tillbakablick på hur svensk medieretorik har fungerat under en period när 

mycket av den nationella självkänslan formades, kan bidra till en fördjupad förståelse 

                                                
1 Före modern tid verkar denna uppdelning inte ha funnits, utan samerna bestod av olika grupperingar som i 
varierande grad ägnade sig åt jakt, fiske, renskötsel, jordbruk och andra yrken, såsom drängar, vägvisare, 
transportörer etc. För en sammanfattning, se Lundmark 2008, 16-49 och 56-76. 
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kring hur olika retoriska mekanismer fungerar. Med denna uppsats, som innebär ett litet 

steg i den riktningen, så hoppas jag presentera ledtrådar till hur och varför moderna 

minoritetsfrågor är så komplexa för den svenska självbilden. 

 

Bakgrund till den samepolitiska rörelsen 
Under slutet av 1800- och början av 1900-talet började en förhållandevis ny syn på 

samerna etableras, där man i svensk dagspress, encyklopedier, vetenskapliga artiklar och 

i olika skrivelser inom det politiska systemet på riksdagsnivå och inom 

lappfogdesystemet på olika sätt började se samerna som en kvarleva från det förflutna.2 

Kring denna uppfattning växte det fram olika lagstiftningar och politiska åtgärder som 

syftade till att skydda och bevara vad man upplevde som den samiska kulturen och 

identiteten, den så kallade lapp-skall-vara-lapp-politiken (se t ex Mörkenstam 1999, 79-

114; Lantto 2000, 40-47; Karlsson 2002, 20 f; Lundmark 2002, 152-184). Den enskilt 

viktigaste lagen för samepolitiken, sedan dess skrivelse, är renbeteslagen från år 1886, 

där samernas rätt till land utgår ifrån att de var nomadiska renskötare (Lantto & 

Mörkenstam 2008, 29). Men renskötseln som betydelsebärande för samernas identitet 

befästs även i dagens samepolitik (Mörkenstam 1999, 191-230). Ungefär vid samma tid 

ändrades innebörden av lappskattelanden, vilka tidigare behandlats av myndigheterna 

som besittningsrätt inom den juridiska praxis i lappbyarna (alltså som beskattad mark, 

vilket var den starkaste rätten till jord för ofrälse personer innan modern tid). 

Lappskattelanden kom nu istället att omdefinieras till kronomark där samerna enbart hade 

nyttjanderätt, eller renbetesrätt, kollektivt inom lappbyn.3 Detta innebar att samerna 

förlorade möjligheten att ta del av de rättigheter som långsamt växte fram genom 

formandet av en modern äganderätt, och att de starkt motarbetades från att bli bofasta på 

                                                
2 Före 1800-talet hade man snarare befarat att samerna skulle flytta över till Norge, Finland eller Ryssland 
och bedriva handel där om den svenska staten behandlade dem illa, vilket resulterade i att man gjort diverse 
eftergifter för att behålla dem i Sverige, se Lundmark 2008, 20-69. 
3 Värt att påpeka är att många av de nybyggare som koloniserade Västerbotten, Norrbotten och Jämtland 
också enbart hade nyttjanderätt under första delen av 1800-talet, då även de befann sig på ”kronojord”. När 
avvittringen skedde under andra hälften av 1800-talet så ändrades dock detta, och enbart nybyggena fick 
äganderätt, trots att både nybyggena och lappbyarna hade ”enskild disposition” till kronojorden i de 
jordeböcker som låg till grund för äganderättsbestämmelserna. Korpijaakko-Labba 1994; för en 
sammanfattning, se Lundmark 2008, 128-131. 
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sina lappskatteland, bedriva jordbruk, skogsbruk, eller på annat sätt få intäkter av marken 

i form av fiske eller jakt (Lantto & Mörkenstam 2008a, 144). 

 
Tanken bakom 1886 års lag var att rumsligt separera två skilda aktiviteter, renskötsel och 
jordbruk. Detta eftersom renarna ansågs åstadkomma skador på de bofastas ägor, vilket 
sågs som en följd av en allmän förslappning inom rennäringen. Med denna grundläggande 
problemformulering blev frågan om hur renskötsel bäst utövas avgörande i debatten och 
lagstiftningen organiserades utifrån en föreställning om god renskötsel. Och den gode 
renskötaren likställdes i debatten med nomaden (Lantto & Mörkenstam 2008a, 141 f). 

 

Samerna klassificerades alltså som nomadiserande renskötare, även om den mer 

definitiva formuleringen om nomadismen som utslagsgivande för definitionen av samer 

kom först 1917 i och med att rätten till skötesrenar berodde på om ens ”fader i någon mån 

är av lappsk härstamning, dock endast såvitt antingen fadern eller dennes fader drivit 

renskötsel såsom stadigvarande yrke utan att samtidigt bruka hemman eller nybygge eller 

biträda vid bruket av sådan fastighet” (efter Lantto & Mörkenstam 2008a, 142 f). De 

samer som exkluderades från gruppen av nomadiserande renskötare förlorade alla 

särrättigheter som det innebar att få status som same, framförallt nyttjanderätten av land 

för renskötsel samt fiske, jakt och skogsnäring för eget bruk (Karlsson 2000, 21; Lantto 

& Mörkenstam 2008, 143 f). De samer som trots allt behöll sin status kom i sin tur att 

hamna i en juridisk situation där jordbruk starkt motarbetades och fasta bostäder var 

förbjudna då deras lappskatteland kom att klassificeras som kronomark, där staten hade 

rätt att bestämma hur landet bäst skulle nyttjas.  

Det tidigare politiska systemet från 1600-talet bestod av lappbyar med valda 

samiska ombudsmän vilka fördelade individuell skattebörda och landrättigheter inom 

lappbyn, och där ombuden tillsammans utgjorde den högre instansen i form av 

häradsrätten, vilken dömde i olika tvistemål utifrån svensk lag och samisk sedvanerätt. 

Detta system ersattes under 1800-talet med länsstyrelsens övervakning och kontroll, och 

under framförallt tidigt 1900-tal tillsattes lappfogdar, lapptillsyningsmän och andra 

ordningsmän för att administrera länsstyrelsen uppgifter inom det s.k. lappväsendet 

(Lundmark 2002, 44-62; Lundmark & Rumar 2008, 107-234; för en sammanfattning, se 

Lundmark 2008, 35-41 och 56-111; för ordnandet av lappväsendet, se Lantto 2000, 48-

56). Länsstyrelsen arbetade utifrån ekonomiska, och inte juridiska, principer och 

prioriterade därför nybyggarnas intressen då dessa betalade högre skatt än vad samerna 
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gjorde för densamma marker. Detta gjorde, sammantaget, att det juridiska läget för 

äganderätt, besittningsrätt, renbetesrätt och lappskatteland blev mycket oklart.4 

Indelningen av samer som nomader resulterade även i att de samiska barnen tvingades att 

gå i nomadskolor från 1913, då svenska politiker definierade dessa som passande samiska 

skolsystem (Lantto 2000, 42 ff; Lundmark 2002, 76-94; Sjögren 2010, 6-140, och 

framförallt 45-64). Inom lapp-skall-vara-lapp-politiken fanns en genomgående mening att 

samerna behövde skyddas från ”civilisationen” och politiken resulterade bland annat i att 

en lappmarksgräns drogs, vilken syftade till att renskötande samer och jordbrukande 

svenskar skulle leva bredvid varandra men utnyttja olika ekologiska nischer, där 

samernas ekologiska nisch (det vill säga renskötseln) skulle var skyddad. För debatten 

som här undersöks står dock framförallt odlingsgränsen i centrum som var ”tänkt som en 

definitiv gräns mellan de bägge näringarna. Ovanför denna gräns skulle marken vara 

förbehållen renskötseln, medan kolonisationen skulle få fortsätta nedanför densamma.” 

(Lantto 2000, 46) Detta innebar ett visst rättsligt skydd, men under 

undersökningsperioden hade svenska nybyggare insynat (lagligen fått godkännande att 

använda) stora delar av områdena även ovanför odlingsgränsen, och i Västerbotten 

menade man att dessa svenska nybyggare utgjorde en majoritet.5 I stark kontrast till den 

svenska lapp-skall-vara-lapp-politiken började samerna själva att föra fram en helt annan, 

mer framtidsinriktad utvecklingslinje.  

Som ledare för denna politiska rörelse stod Elsa Laula och Torkel Tomasson, som 

tillsammans bildade Lapparnes Centralförbund efter en resa till Stockholm år 1904. I 

Inför lif eller död? argumenterade Laula för samernas rätt till äganderätt över 

lappskattelanden, självbestämmande över renfrågor och bosättningsfrågor och deras rätt 

till en utbildning likvärdig med svenskarnas. Laula ledde den nationella agitatoriska 

kampanjen för samernas rättigheter under flera år, med frekvent kontakt med media, men 

flyttade 1908 till Norge när hon gifte sig, varefter hon hette Elsa Laula Renberg. Hennes 

                                                
4 FN kritiserade Sverige år 2001 för att fortfarande inte ha juridiskt fastställt vem som har äganderätt till det 
som under 1600-1700-talet var lappskatteland, och som senare alltmer delades in i nybyggen och 
kronojord, se Lantto & Mörkenstam 2008a, 139. 
5 Lappfogde Fredrik A. Burman menar att så är fallet i en artikel med titeln ”Lappfogden om lappfrågan”, 
men befolkningsstatistiken från den här tiden är mycket osäker, där det varierade kraftigt vilka som 
inkluderades i begreppen ”lapp” och ”svensk”. Det är dock viktigt att påpeka att man argumenterade utifrån 
att svenska nybyggare var i majoritet, även ovanför odlingsgränsen, där de juridiskt sett inte hade någon 
rätt till marken. Osignerad, Svenska Dagbladet, 26/8-1904. 
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kollega Tomasson kom att få stor betydelse för den fortsatta svenska rörelsen, då han 

fortsatte att vara sekreterare för Lapparnes Centralförbund (vars ordförande efter 1905 

var Hans Magnus Nilsson) och startade uppföljaren till Lapparnas Egen Tidning (1904-

1905) i form av Samernas Egen Tidning (1918-1961, därefter omdöpt till Samefolket 

1961-). I Norge fortsatte Laula Renberg sina organisatoriska strävanden och hon blev en 

av de drivande krafterna bakom det första nationella samemötet i Trondheim 1917, vilket 

gjorde det möjligt att ordna det första svenska nationella mötet året därefter i Östersund 

(Lantto 2000, 57-86). Den sjätte februari, årsdagen för mötet i Östersund, firas numera 

som den svenska nationella samedagen. 

 

Syfte och frågeställning: Yrke och ras i ett anakronistiskt rum 
Den här uppsatsen undersöker den svenska mediediskussion som uppkom kring samernas 

första politiska rörelse under tidigt 1900-tal, och hur denna diskussion relaterar till yrke, 

temporaliteter, spatialiteter och ras. I centrum står den politiska argumentation som 

pågick i tidningar, framförallt i Västerbotten och Stockholm, och hur olika retoriska 

strategier användes för att etablera skilda representationer av samerna och svenskarna.  
Utgångspunkten för frågeställningen är definitionen av samerna som 

nomadiserande renskötare och hur denna definition kan ställas i relation till rasbegreppet. 

För att reda ut hur representationen, argumentationen och rättfärdigandet av samerna som 

nomadiserande renskötare fungerade – och hur svenskarna ställdes i kontrast till denna 

kategori – används två teoretiska ramar om hur temporala och spatiala premisser verkade 

för att underbygga argumentationen. Vilka temporala premisser finns det för 

argumentationen från svenskarnas sida att samerna är, och bör fortsätta att vara, 

nomadiserande renskötare? Och hur använder sig samiska skribenter av temporala 

stödpunkter för att hävda att samerna bör få bli bofasta och jordbrukare, ifall de så 

önskade? I avsnittet om temporaliteter ställs kronologiska och anakronistiska 

representationer av tid mot varandra och analysen ser till hur samerna och svenskarna 

kategoriserades utifrån dessa. Föreställningar om utvecklingsläran, om modernitetens 

framväxt och om politiskt agerande kommer att ställas i relation till maktutövning i 

temporala termer. 
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I avsnittet som behandlar hur spatiala premisser fungerade för att stödja argumentationen 

undersöks hur rumsliga beskrivningar konstrueras i förhållande till samerna och 

svenskarna. Konstruktioner kring natur, landrättigheter, djurhållning och produktion 

ställs i relation till hur de skapar maktförhållanden och retoriskt förankrar olika spatiala 

premisser för argumentationen att samerna är nomadiska renskötare och svenskarna är 

bofasta bönder. 

Denna retoriska konstruktion kring yrket, med dess temporala och spatiala 

tillhörighet, kommer att ställas i relation till en rasifierade kategorisering, där jag prövar 

om rasbegreppet ibland kan fungera utanför ramarna för en utseendebaserad logik. 

Upplägget av undersökningen bör ses som tematiskt och inte historiskt eller linjärt 

upplagt, då uppsatsen inte presenterar några resultat som beskriver ett händelseförlopp 

eller en utveckling som går från en likriktad ståndpunkt till en annan.  

 

Teori: Retorik, post-kolonialism, temporalitet och spatialitet 
De teoretiska utgångspunkterna kommer framförallt från retorisk teoribildning, med en 

specifik inriktning kring representationer av verkligheten, och postkolonial teori som tar 

sitt uttryck i ett rasbegrepp som ter sig alltmer komplext. För att belysa dessa två – 

retorisk representation och rasbegreppet – hämtas de analytiska ansatserna från två håll; 

dels från forskning kring temporaliteter med deras förankring och maktutövning i ett 

modernt samhälle, och dels från forskning kring spatialiteter, återigen utifrån 

maktutövningen som sker i formandet av rumsliga premisser i ett modernt samhälle. Om 

retorik och postkolonialism därmed är undersökningens teoretiska baser och 

utgångspunkter, är temporaliteter och spatialiteter de teoretiska begrepp som används för 

att utreda och förankra de första två. 

Min första utgångspunkt, retoriken och representationen, bygger på en föreställning 

om hur världen skapas och skapas om i form av språkets förmåga att representera dess 

komplexitet. Detta tar sin startpunkt i en språkfilosofi där retorikens och 

representationens möjligheter till förändring eller statiskhet i mycket beror på de redan 

existerande ramarna för representation. Retorik, som jag förstår det här, är en process av 

omskapande representationer i en kommunikativ situation. Med detta menar jag att 

retorik konstant skapar och omskapar representationer genom att den antingen befäster 
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redan existerande representationer eller försöker att skapa nya. Retorik är alltså på många 

sätt ett görande eller ett agerande som, även om det befäster redan etablerade 

konstruktioner, ändå utför en retorisk handling. Representationer är alltid partiska, och 

innesluter respektive utesluter alltid några aspekter av tillgängliga tolkningsmöjligheter. 

De fungerar därmed i symbios med den handlande aspekten av retoriken, genom att de 

väljer och väljer bort, för att på så sätt skapa en retorisk kunskapsbas och en retorisk 

verklighet. Den kommunikativa situationen bör ses som att den skapande 

representationen, eller retoriken, cirkulerar i en social verklighet där representationer 

skapar, tolkar, tystar och bemöter andra representationer.  

Det postkoloniala rasbegreppet är något av en stötesten och därmed ursprunglig 

frågeställning för hela undersökningen. I den kritiska forskning som sprungit ur en 

amerikansk kontextualisering av rasbegreppet har man problematiserat de fenotypiska, 

alltså de utseendebaserade, definitioner som var vanliga i USA. Man har konstaterat att 

definitionerna var flytande, skapade, föränderliga och retoriska. De var även i mycket ett 

cirkelresonemang, som ofta gick som följande ”vit är den som andra vita personer tycker 

är vit” vilket i förlängningen blev att betyda att ”vit är vad vita säger att vitt är” (en 

paradox som har ifrågasatts av flera svarta amerikaner, se t ex Roediger 1998, 1-6). Det 

intressanta med denna positionering är naturligtvis att vissa vita personer innehade en 

definitionsrätt, vilket i förlängningen osynliggjorde dels deras maktposition, men också 

vithets maktposition. Den här sortens resonemang är på vissa sätt möjligt att översätta till 

en samisk-svensk kontext, där det i stort sett var så att utslagsrätten för vem som var 

same och vem som inte var det låg hos de svenska lappfogdarna, och där deras rätt att 

definiera kom att bli inskriven i lagstiftningen.6 Dock kompliceras bilden av att denna 

utslagsrätt inte baserades på utseende, utan på yrkesutövning. Den rasbiologiska 

forskningen höll dock på att växa sig stark under den här tiden, och det finns skäl att tro 

att en utseendebaserad diskurs existerade kring samerna i de aktuella områdena.7 Inom de 

                                                
6 Diskussionen om skolformerna kom att bli utslagsgivande, då många barn hamnade i gränskategorier, där 
enskilda lappfogdar fick beslutanderätt i huruvida barnen skulle klassificeras som samer, och därmed sättas 
i nomadskola, eller om de skulle klassificeras som bofasta/svenskar och därmed sättas i svenska folkskolor. 
Detsamma gäller dock landrättigheter, där behovsprövningarna och uppdelningen av land sköttes av 
lappfogdar, vilket i praktiken innebar inneslutning/uteslutning i den samiska gruppen. För landrättigheter, 
se Lundmark 2002, 44-62, och Lantto 2000, 48-56; för skolordningen, se Lantto 2000, 42 ff. För vidare 
diskussion, se ”’Samer’ – komplexiteten i olika diskursiva definitioner” på 21 ff. 
7 Se vidare ”’Samer’ – komplexiteten i olika diskursiva definitioner”, 21 ff. 
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naturvetenskapliga diskurserna fanns en rasuppfattning som var förankrad i rasifierade 

utseendedrag.8 I den juridiska definitionen av samerna tar man inte fasta på rasifierade 

utseendetyper, utan på yrket och odlingskulturen, det vill säga den nomadiska renskötseln 

(Mörkenstam 1999, 68 ff).9 I mediedokumenten används oftast ”folk”, ”nation”, ”stam” 

och ”kultur” för att beskriva samerna och svenskarna och utseende är, generellt sett, 

frånvarande. Däremot förekommer en del diskussioner om ”karaktär” och ”egenskaper”, 

vilka i sammanhanget får tolkas som nedärvda beteendemönster vilka gör att samerna 

respektive svenskarna är lämpade för ett visst yrke. Närvarande i diskursen finns alltså ett 

biologistiskt, men inte ett utseendebaserat, rasbegrepp. Tar man dessa olika diskurser i 

beaktning går det alltså inte att nöja sig med en definition av ras i stil med ”sociala 

konstruktioner och värderingar av rasifierade utseendedrag”. En av frågorna som ska 

utredas blir därför om man kan nöja sig med en definition av rasbegreppet, i samernas 

fall, som ”sociala konstruktioner och värderingar av en rasifierad yrkesutövning”. Detta 

kommer att ske genom att undersöka hur det här yrket och dess levnadsstil förankras, 

skapas och rasifieras genom en retorisk representation av en viss typ av tid och rum.  

Under undersökningsperioden växer moderna tankeströmmar sig starkare och 

retoriken i samhället omvandlas till en mer vetenskapligt förankrad diskurs som tar sig 

uttryck i en mätbar tid och ett mätbart rum. Denna moderniseringsprocess har tydligast 

definierats av Edward Soja i Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in 

Critical Social Theory (1989) där modernitet fungerar, 
 
’as a mode of vital experience’, a collective sharing of a particularized sense of ’the self and 
others’, of ’life’s possibilities and perils’. In this definition, there is a special place given to 
the ways we think about and experience time and space, history and geography, sequence 
and simultaneity, event and locality, the immediate period and region in which we live. […] 
As such, the experience of modernity captures a broad mesh of sensibilities that reflects the 
specific and changing meaning of the three most basic dimensions of human existence: 
space, time, and being. (Soja 1989, 24 f) 
 

Spatio-temporala dimensioner i modernitetens upplevda verklighet går alltså inte att 

särskilja från varandra. Under tiden för undersökningsperioden finns det dock ett 

ideologiskt framhävande och överordnande av temporal fokus på utveckling. Denna 

utvecklingsfokus skulle ha kunnat inrikta sig mot spatiala dimensioner (imperiebygge, 

                                                
8 Se vidare ”’Samer’ – komplexiteten i olika diskursiva definitioner”, 21 ff. 
9 Se vidare ”’Samer’ – komplexiteten i olika diskursiva definitioner”, 21 ff. 
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utökade landrättigheter, utökad geopolitisk makt) men representationen av olika 

offentliga dialoger kom istället att inrikta sig mot temporala maktutövningar (Framtiden, 

evolutionen, historien). Detsamma gäller i kritisk forskning där historicism och 

temporalitet är väl förankrade kontextualiseringar, medan geografi och spatialitet har 

hamnat i skymundan (Soja 1989, 12-42). Soja menar istället att temporaliteter och 

spatialiteter bör sättas i förhållande till varandra, och resultaten av den här 

undersökningen blir förhoppningsvis mer fördjupade då de temporala premisserna kan 

förankras i spatiala premisser, vilka delvis stärker de temporala men delvis också går i 

dialog med dem. De spatiala representationerna är, i min mening, extra intressanta då de 

verkar i en tid och plats där temporala representationer har en mer framträdande roll, men 

där de spatiala därför i ännu högre grad fungerar implicit för att skapa en specifik 

verklighet. 

Den temporala logiken i representationen av samerna och svenskarna beror i hög 

grad på den evolutionslära som förankrades i Europa och världen under den här perioden. 

Charles Darwins utvecklingslära hade fått stort genomslag, och hans resultat överfördes 

snart på den mänskliga och kulturella samhällsordningen. I dessa social-darwinistiska 

tolkningar av Darwins teori kom människor att inkluderas i en evolutionistisk, linjär och 

kausal tidslinje som kategoriserade folkgrupper på en skala från mindre utvecklade till 

mer utvecklade ”kulturer”. Darwin själv ansåg att det var ett misstag att läsa in någon 

form av nödvändig temporal utveckling i naturligt urval, men detta kom ändå att bli den 

populära uppfattningen av hans teori (Fabian 1983, 11 ff). Två aspekter av denna 

uppfattning kring temporaliteter är viktiga för den här undersökningen: dels 

hierarkiseringen av temporaliteter där Framtiden kom att utöva normerande makt och 

dels kausaliseringen av historien, där historiska skeenden skrevs in som nödvändiga 

orsakssammanband till vad de hade för verkan i Nuet.  

Det temporala klassificeringssystem som kommer att diskuteras här, det 

evolutionära och linjära, fungerar i ett moderniserat samhälle på flera plan för att skapa 

ett temporalt avstånd mellan olika folkgrupper, vilket Johannes Fabian diskuterar i Time 

and the Other: How Anthropology Makes Its Object (1983). Fabian menar att en 

evolutionistisk tidsuppfattning är en kolonial ideologisk strategi som syftar till att, inte 
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enbart spatialt utan även temporalt, förflytta den Andre längre bort från den egna 

självuppfattningen.  
 
Furthermore, the idea of Physical Time is part of a system of ideas which include space, 
bodies, and motion. In the hands of ideologues such a time concept is easily transformed into 
a kind of political physics. After all, it is not difficult to transpose from physics to politics 
one of the most ancient rules which states that it is impossible for two bodies to occupy the 
same space at the same time. When in the course of colonial expansion a Western body 
politic came to occupy, literally, the space of an autochthonous body, several alternatives 
were conceived to deal with that violation of the rule. The simplest one, if we think of North 
America and Australia, was of course to move or remove the other body. Another one is to 
pretend that space is being divided and allocated to separate bodies. South Africa’s rulers 
cling to that solution. Most often the preferred strategy has been simply to manipulate the 
other variable – Time. With the help of various devices of sequencing and distancing one 
assigns to the conquered populations a different Time. (Fabian 1983, 30, kursiv i original)  
 

Den sistnämnda retoriska logiken, den annorlunda temporala tillhörigheten, kommer i 

kulturhierarkiska tankeströmningar att sammanfalla med den moderna nationalstatens 

framväxt. Inom dessa relaterade fenomen kom den primära temporala logiken att handla 

om utveckling, där Framtiden blir den evolutionistiska drömmen vilken alla bör sträva 

emot. En konstant strävan mot framtiden är, enligt Lee Edelman i No Future: Queer 

Theory and the Death Drive (2004), en dogm som styr in oss mot reproduktiv futurism, 

menad att definiera vilka som har status som ansvarfyllda medborgare. En logik som 

“compels us, to the extent that we would register as politically responsible, to submit to 

the framing of political debate – and, indeed, to the political field – as defined by the terms 

of […] reproductive futurism” (Edelman 2004, 2). Denna reproduktiva futurism – futurism 

står här i betydelsen av temporal dogm, inte som konstströmning – innebär att 

heteronormativiteten fixeras vid ”Barnet” som politisk symbol, vilken Edelman menar 

disciplinerar oss att bete oss innanför normens avgränsningar – för Barnets skull. Även om 

Barnet inte fungerar som samma genomgående symbol för framtiden i det här 

undersökningsmaterialet finns ändå en strävan mot den fantasmatiska Framtiden. Edelman 

stödjer sig här på en foucauldiansk tanke om att framtiden blev den logik vilken kom att 

dominera modernitetens framväxt och nationalstatens biopolitiska agenda. Det är ett 

synsätt där makt inte längre utgår från en princip där en envåldshärskare har rätt att döda 

olydiga undersåtar – makten att döda. I detta synsätt utgår istället makt från en hel 

befolkning, som med normerande standards försöker få samma befolkning att inordna och 

förbättra sig för att åstadkomma en mer perfekt framtid – makten över liv, eller den 
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biopolitiska makten. Foucault menar också att modernitetens temporala strävan leder fram 

till olika temporala makttekniker vilka används av olika grupper för att rättfärdiga sin egen 

överlevnad eller expansion (se framförallt Foucault 1997, 239-263, men också Foucault 

1976, 53-159; Foucault 1997, 43-84 och 189-237; Foucault 2004, 1-57 och 255-357).  

Fabians teori om det koloniserade objektets annorlunda tidstillhörighet kan sägas 

vara grunden för den temporala premissen, och Edelman och Foucault kompletterar detta 

genom att förklara hur framtiden fungerar som en normerande makt. Valerie Rohys 

Anachronism and Its Other: Sexuality, Race, Temporality (2009) är slutligen den teori 

som griper sig an hur dåtiden används som maktordning för att befästa en kausalitet 

gentemot samtiden. Rohy bygger vidare på Edelmans kritik av den reproduktiva 

futurismen, men när Edelman ser en alternativ tidsuppfattning i ett radikalt Nu, utan 

framtidsförhoppningar, ägnar sig Rohy åt anakronismens potential. 

 
I use the term anachronism to name a range of temporal anomalies, from backwardness to 
prematurity, regression to anticipation, the ’primitive’ to the future perfect. 
[…] 
Given the scope of temporal aberrations at play in American discourses of race and 
sexuality, then, a full account of such discourses must account for a broad field of effects 
opposed to the regular, linear, and unidirectional pattern that I will call straight time. 
Straight time is not simply heterosexual time, but it has, in tandem with the cult of 
reproductive futurism, served systematically to devalue queer subjects. Nor is it always 
white time, but its notions of linear progress crucially informs racist discourses. (Rohy 
2009, xiv, kursiv i original)  
 

”Straight time” är svårtöversatt, med sina associationer kring heteronormativitet, men jag 

använder mig av ”linjär tid”, i kombination med ”kronologisk tid” för att visa på det 

kausala elementet i den här normativa temporaliteten. Rohy använder sig av en 

huvudsakligen psykoanalytisk idétradition där den Perfekta Framtiden skapas av subjekt 

med makt i Nutiden, med hjälp av ett nutida perspektiv på Historien. Historia står därmed 

alltid till tjänst för att beskriva vad som kommer att hända i den Perfekta Framtiden. 

 
As a verb tense, the future perfect designates an action that has not yet occurred, but will 
have happened at some point in the future. For Lacan, this combined effect of anticipation 
and retrospective motion is a persistent aspect of psychic life, starting at the mirror stage. 
Building on Freud’s notion of Nachträglichkeit, Lacan maintains that the future precedes 
the past, for our retrospective projections change the history, and long-past events may only 
belatedly take on the meaning they will seem to have always had. (Rohy 2009, 23, kursiv i 
original)  
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Det här får betydelse i medierepresentationen av samerna, då mycket av den diskussion 

som pågår utgår från vad som snart kommer att ha hänt. Nutidens version av vad som 

kommer att hända i Framtiden är alltså inte ifrågasättbar, då den bygger på Nutidens 

version av Historien, vilken oundvikligen – kausalt - lett framåt till nutidens 

representation av verkligheten.  

Rohy menar också, vilket är fundamentalt i det här sammanhanget, att både 

kronologisk tid och anakronistisk tid förutsätter varandra och fortsätter att skapa 

varandra. Kronologisk tid är en fantasi vilken förutsätter att atavistisk tid ständigt hotar 

den, vilket gör att kronologisk tid ständigt måste återskapa och rättfärdiga sig själv. Detta 

beroendeförhållande mellan anakronistisk och kronologisk tid inverkar också på den 

Andra. Denne kan i olika diskurser antingen återskapa anakronistisk tid som marginell i 

förhållande till kronologisk tid, eller, vilket är mer betydelsefullt i samernas fall, ärva 

”the time lines of scientific racism” (Rohy 2009, xv). Denna fallstudie pekar alltså på att 

samerna återskapade vetenskaplig tid och därmed försökte få tillträde till den 

maktutövning vilken den normativa kronologiska tiden innehar.  

Den spatiala ordningen kan i detta sammanhang tyckas perifer, då 

samhällsordningen under denna tid i så hög grad fokuserade på temporal utveckling. 

Dock innebar dels denna temporala logik uppenbara spatiala konsekvenser (kolonisering, 

landrättigheter, urbanisering), och dels understöddes den temporala ordningen hela tiden 

av spatiala ”kulisser”. Den teoretiska tradition som uppsatsen bygger vidare på tar sin 

utgångspunkt i materialistiska geografer från 1980-talet, framförallt Edward Soja och 

hans vidareutveckling av Henri Lefebvre. Båda visar på hur spatialitet är en socialt 

konstruerad maktteknik, vilken, vid sidan av temporalitet, har bestämt mycket av 

modernitetens framväxt.  

 
Modernization, as I view it here, is a continuous process of societal restructuring that is 
periodically accelerated to produce a significant recomposition of space-time-being in their 
concrete forms, a change in the nature and experience of modernity that arises primarily 
from the historical and geographical dynamics of modes of production. For the past four 
hundred years, these dynamics have been predominantly capitalist, as has been the very 
nature and experience of modernity during that time. Modernization is, like all social 
processes, unevenly developed across time and space and thus inscribes quite different 
historical geographies across different regional social formations. (Soja 1989, 27) 
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Dock problematiseras Sojas fokus på klass, yrke och produktionens roll genom att 

uppsatsen visar på att regionalitet, alltså den ojämna fördelningen av tillgång på attraktiv, 

urban mark inte bara innebär en ojämn fördelning av makt över produktionen och senare 

reproduktionen. Uppsatsen undersöker huruvida regionaliteten, eller i samernas fall, den 

sociala konstruktionen av ”natur”, kan fungera rasifierande då den skriver ut en ras i en 

specifik regionalitet. I denna region, eller ”natur”, saknas det inte enbart makt över 

ekonomisk produktion, utan även över en normativ position i det politiska landskapet 

(Rohy 2009, 52 f). Ett problem med begreppet ”regionalitet” är dock att det inbegriper ett 

tydligt avgränsat område, men för samernas del var bristen på gränser, denna ”naturliga” 

miljö, en del av problematiken.10 Därför används istället begreppet orientalisering för att 

visa på det fantasmatiska i denna plats.  

Vasant Kaiwar och Sucheta Mazdumars diskussion i antinomies of modernity: 

essays on race, orient, nation (2003, gemen i original) används för att belysa 

orientalisering. Här blir Orienten det som ligger utanför, alltså det som Soja och Rohy 

skulle kalla regionalitet. Modernitetens landskap är ett vetenskapligt landskap, förankrat 

och mätbart i tid och rum, medan Orienten består av en blandning av anakronistisk 

mytologiserad tid och mytologiserat rum (Kaiwar &Mazdumar 2003, 2 f). Kaiwar och 

Mazdumars mytologiserade tidsligheter och rumsligheter ställs i kontrast till Foucaults 

uppfattning om Staden, Fabriken, Fängelset och Skolan som symptomatiska stängde 

rumsligheter för moderniteten, utifrån Edwards Caseys diskussion i The Fate of Place: A 

Philosophical History (1997, 180-186). Kaiwar och Mazdumars belyser denna relation i 

deras diskussion om kastsystemet i Indien och hur det transformerades till rasism.  
 

The classic discourse of caste, with its cosmological determinants infused with a cosmic 
notion of time, was recast in secular terms, as spatiotemporal units of identity and 
difference linked to racial stories of migration, conquest, settlement, and colonization. 
Caste, like race, could be reinvented so that superior socioeconomic standing in the present 
could be read off as reward for having historically occupied a high position in the racial 
“domination index”. (Kaiwar & Mazdumar 2003, 266 f)  

                                                
10 Ett problem med den kritiska geografin för denna studie är dess utgångspunkt att urbanitet är 
skådeplatsen för modernitetens kapitalistiska framväxt, medan de som diskuterar regionala företeelser, 
speciellt i förhållande till Lappland, oftast diskuterar natursyn. Det visar naturligtvis på en maktobalans, 
som i mycket illustrerar det jag vill diskutera, det vill säga att Lapplands sociala geografi representeras av 
natur i betydelsen orört, vilt och okultiverat av människor, medan staden eller uppodlade områden kommer 
att stå för motsatsen till detta, i form av modernitet, mänsklig kontroll och människors aktiva roll. För 
urbanitet, se t ex Soja 1989, 157-248, för natursyn se t ex Erlandson-Hammargren 2006, 28 ff, 196-205, 
330 ff, och 400-415. 
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Denna studie undersöker alltså om det som representerades som samernas exotiska 

nomadisering i fjällen inom den svenska versionen av orientalisering, håller på att 

omvandlas till vetenskaplig rasism under undersökningsperioden och om detta bland 

annat skedde genom en förändrad uppfattning om tid och rum. 

 

Metoddiskussion 
Undersökningen är en retorisk argumentationsanalys av den mediediskussion som pågick 

kring samernas första politiska rörelse under tidigt 1900-tal. Den kartlägger hur olika 

argument fungerade för att rättfärdiga de politiska konsekvenser som kom sig av 

yrkeskategoriseringen av samerna som nomadiska renskötare, och vilka argument man 

använde sig av för att försvara den här positionen när samerna ifrågasatte den. Detta 

genomförs genom att uppsatsen fokuserar på de temporala och spatiala premisser för 

argumentationen som förekommer i tidningsartiklarna. Det är väldigt sällan som de 

temporala och spatiala beskrivningarna i sig står i centrum, men de fungerar ofta som 

premisser för en tes. Jag menar att dessa premisser är extra spännande att analysera, då de 

genom sin uppfattade självklarhet visar på mer etablerade försanthållanden kring 

samerna. Dessa premisser är inte explicita element i en tesdrivande argumentation men 

utgör grundförutsättningar som skapar diskursen. Artikelförfattarna argumenterar sällan 

explicit för att ”lapparna bör förbli nomader” eller ”lapparna bör hållas i ett tidigare 

kulturstadium”, utan oftast används de temporala och spatiala representationerna som 

aldrig ifrågasatta premisser i stil med ”lapparna vill helst förbli nomader, så därför bör vi 

skydda deras renbetesrätt/förbjuda fasta bostäder/förbjuda en kombination av jordbruk 

och renskötsel”. 

Den här formen av representation blir därmed att utgöra en retorisk handling där 

representationen skapar – eller övertygar – om en specifik verklighetsuppfattning. I fallet 

med den svensk-samiska mediala dialogen blir det tydligt att det används olika 

representativa ramverk, där bland annat begrepp som ”lapp”, ”nybyggare”, ”kultur” och 

”utveckling” syftar till en mängd olika referenspunkter och skapar olika retoriska världar 

genom vad som läggs i begreppen. Att mediala representationer skapar olika retoriska 

verklighetsuppfattningar betyder, som jag förstår det, dock att de måste relatera till redan 

skapade begrepp och verkligheter. Därmed blir det ett förhållandevis begränsat synsätt på 



 18 

representationer, då de kontinuerligt måste förhålla sig till det som redan uppfattas som 

sant. Det är alltså en materialistisk syn på representationer, där redan etablerade retoriska 

sanningar – det som på ett materialistiskt språkligt plan finns där – hela tiden fungerar 

som den ”verklighet” argumentationen måste ta hänsyn till. Retoriska representationer är 

därmed begränsade, men syftar alltid till att skapa om de redan etablerade verkligheterna. 

Det är denna process av retoriska ageranden som jag utreder genom att närläsa de 

temporala och spatiala premisserna för representationen, vilka därmed fungerar skapande 

i olika argumentationer. 

Uppsatsens första del undersöker hur de temporala premisserna skapade en diskurs 

där samerna ställs i kontrast till en linjär, kausal tidslinje, och den andra hur de spatiala 

representationerna fungerade i relation till ett modernt politiskt landskap som premierade 

produktivitet för alla aktiva politiska subjekt. Därefter sammanfattas resultaten från den 

här spatio-temporala delen av undersökningen, genom att se till sammanhängande drag, 

och hur spatio-temporala representationer fungerade i symbios med varandra. Detta 

kommer förhoppningsvis att leda till att fler intressanta frågor kan ställas kring Sveriges 

historia, där explicita raskategoriseringar i den offentliga debatten har varit förhållandevis 

lågmälda, till förmån för andra logiker vilka har fungerat genom rasifierande 

slutledningar.  

 

Material 
Huvudmaterialet är olika tidningsartiklar samlade från olika Norrlandstidningar och 

Stockholmstidningar. Från Norrland utgör framförallt Västerbottens-Kuriren och 

Umebladet huvudmaterialet, då de går i förhållandevis motsatta riktningar, där den förra 

kan sägas ha relativt positiva inställningar till samernas rörelse, och den senare oftare 

hade mer uttalat kritiska synpunkter (det finns ett fåtal positivt inställda artiklar även i 

Umebladet, framförallt insända brev och under ”Ordet är fritt”, men de utgör undantag).11 

Övriga artiklar från Norrland presenterar en mer ambivalent inställning. Vilhälm Nordins 

väldigt omfattande artikelserie i Umebladet kommer naturligtvis att finnas med i 
                                                
11 Skribenterna i Fatmomakke sameförening 1904-1979 menar att tidningarna från Västerbotten var 
genomgående mer negativa, medan tidningarna från Stockholm åtminstone till en början var mer positiva, 
Nilsson m fl (redaktionskommitté) 1980, 58. Jag har inte kunnat se samma genomgående trend för 
Västerbottentidningarna, och klassificerar inte stockholmstidningarna som positiva utan snarare som 
beskyddande.  
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undersökningen, då den fick stort inflytande i debatten och flera skribenter valde att 

antingen kritisera eller instämma med honom, men hans väldigt aggressiva argumentation 

är inte representativ. Från Stockholm är materialet mer spritt, dels för att det har varit 

mycket större och därmed omöjligt att sammanställa under tiden för den här 

undersökningsperioden, men framförallt för att åsikterna var mer spridda och mindre 

uttalat antagonistiskt/positivt inställda. Generellt kan man dock säga att det i Stockholm 

fanns en mer protektionistisk, paternalistisk inställning än i de norrländska tidningarna. 

Detta materialurval motiveras av att det var i Stockholm som mycket av de samepolitiska 

besluten togs, medan det var i Norrland som den faktiska problematiken förelåg.  

Källäget för samernas åsikter är mer fragmentariskt eftersom de mer sällan fick 

uttala sig i tidningsartiklar, utom under ”Ordet är fritt”, alltså insändare till tidningen. 

Laulas skrift Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena, fungerar som 

ett viktigt komplement till medierepresentationen. Det innebär i viss mån en avvikelse 

från undersökningens uttalade syfte att analysera tidningsartiklar, men jag har gjort 

avvägningen att använda den, för att det inte alltid framgår av de artiklar som refererar 

Laulas olika tal, vart någonstans författaren slutar referera Laula och själv lägger in 

beskrivningar av situationen. Där kan Inför lif eller död? fungera som ett viktigt 

källmaterial för hennes åsikter under denna tid. Det finns också ett antal skrifter 

författade av Laula, vilka blev citerade i tidningsartiklarna, och dessa kommer att 

användas. 

Materialet är till stor del hämtat ur professor K.B. Wiklunds Tidningsurklipp där 

han under åren 1890-1934 samlade stora mängder artiklar vilka handlade om samer och 

finsktalande i Sverige. Wiklunds urval är naturligtvis begränsande, men det totala antalet 

tidningar och artiklar är för stort för att undersökas inom ramen för denna uppsats. Att 

utgå från Wiklunds urval motiveras därtill av att hans syn på samerna var mycket 

dominerande under denna tid i den svenska debatten (Karlsson 2000).Genom att 

undersöka åren 1901-1919 av Wiklunds skriftsamling, har jag funnit att de åren som var 

mest intensiva mellan 1903-1907 är de mest relevanta. Som komplement till Wiklunds 

samling finns även Vilhelmina: En lappmarksbygd på väg mot framtiden: 1900-1917 

(Lauritz [red.] 2006), vilket är en samling artiklar ur Västerbottens-Kuriren som 
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behandlar Vilhelmina, där en stor mängd artiklar om samefrågan finns med, eftersom 

Vilhelmina var en central plats för samerörelsen. 

 

Avgränsningar 
Samerna och deras livsföring var en fråga som diskuterades livligt i diverse tidningar 

under åren 1903-1907, och framförallt under 1904-1906 i samband med Laulas resor och 

föredrag och runt samernas olika möten. Då uppsatsen diskuterar den problematik som 

Laula förde fram utesluter det andra samiska frågor som också diskuterades. En sådan 

fråga är den mycket omfattande diskussion som pågick om svenska samers rätt till 

renbete på norska sidan av gränsen. Det kan tyckas underligt att Laula inte berör denna 

debatt, då hon själv hamnade mitt i skottlinjen när hon flyttade till Trondhiem där striden 

utspelade sig som hetsigast. Det kan förklaras av att hennes hjärtefråga under hennes tid i 

Sverige egentligen inte var renskötseln som sådan, utan rätten till eget land för samerna, 

antingen för att idka renskötsel eller för jordbruk efter deras eget val. När Laula flyttade 

till Norge ändrades hennes inställning i frågan och hon kom att fokusera mer på renfrågan 

som sådan. Dock hamnar det utanför den här undersökningens ram, då Norges 

förnorskningspolitik gentemot samerna skilde sig mycket från den svenska delvis 

särskiljande politiken. 

Torkel Tomasson, den första samen som tog universitetsexamen och som 

tillsammans med Laula ledde samernas organisationssträvanden, kommer inte att 

behandlas i den här uppsatsen. Det beror på att Tomasson hade en mer inompolitisk roll 

under de första åren, vilken behandlats i tidigare forskning. Tomasson gav ut Lapparnas 

egen tidning och fungerade framförallt som organisatorisk ledare för rörelsen, medan 

Laula kom att bli agitatorn och symbolen för samefrågan utåt i mediediskussionen.12 

Även om Laulas liv i Norge är minst lika viktigt, då det var där hon lyckades 

organisera det första samiska landsmötet någonsin, avgränsas uppsatsen till den svenska, 

första delen av hennes strävanden, på grund av den metodologiska utgångspunkten att det 

framförallt är i en initierande social mobilisering som den etablerade retoriska ordningen 

tydligast destabiliseras. Alltså behandlas de tidningsartiklar och texter vilka, fram till 

                                                
12 Före en mer utförlig diskussion om Torkelssons roll, se Lantto 2000 , 18-220. 
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1907, berör Laulas roll i den svenska debatten om samernas rätt till land, rätt till att vara 

bofasta och rätt till en skolgång motsvarande den som de svenska barnen fick. 

 

”Samer” – komplexiteten i olika diskursiva definitioner 
Att prata om samer som en grupp, eller att undersöka representationen av samer som 

grupp, är en grov förenkling av den samiska gruppens komplexitet. Det går inte att 

förankra en specifik diskurs som varande helt utslagsgivande vid en viss tidpunkt. Inom 

mediedokumenten finns en övervikt av en viss form av definition, men den åberopar sig 

ofta på vitt skilda diskurser för att rättfärdiga just denna definition. I detta kapitel 

beskrivs kort de definitioner som användes inom de diskurser som hade betydelse för 

mediedokumenten, med fokus på den svenska myndighetsutövande diskursen, den 

svenska juridiska diskursen och den svenska naturvetenskapliga diskursen. Jag kommer 

dock att börja med att beröra svårigheten av att hitta en samisk definition och 

kategorisering, utifrån Lanttos diskussion kring detta. Dessa indelningar bör ses som 

tematiska och starkt sammanfattande. 

Patrik Lantto är antagligen den svenska forskare som starkast förankrat sina 

definitioner och kategoriseringar genom undersökningar av vad samerna själva 

uppfattade som de rådande skiljelinjerna och viktiga politiska frågorna (Lantto 2000, 3ff). 

Lantto skriver i Tiden börjar på nytt att de historiska källorna är osäkra, och att det till 

viss del är omöjligt att inte använda svenska källor. Dock är de svenska källorna så pass 

osäkra när de kommer till antalet samer, då de mättes utifrån mycket olika variabler, att 

de därmed har utelämnats ur Lanttos avhandling, vilket även gäller för denna 

undersökning.13 De olika samiska språken är en skiljelinje, men denna indelning 

kompliceras dels av att samerna inte använde dessa i samtal med myndigheter, vilket gör 

att det inte tas hänsyn till dem i den offentliga definitionen under den här tiden, och dels 

av att tvångsförflyttningarna under 20-talet luckrade upp de dialektala och språkliga 

                                                
13 Även om det inte går att uttala sig om antalet samer i respektive grupp, finns det ändå anledning att tro att 
det är en absolut majoritet som utesluts i den mediala diskussionen. Den tidigaste, något pålitliga, källa som 
finns är en undersökning från 1919, där ungefär en tredjedel av samerna arbetar med någon form av 
renskötsel (alltså inkluderat skogs- och fjällrenskötsel, extensiv och intensiv renskötsel och nomadiserande 
och bofast renskötsel), se SOU 1923, 70-71. För en diskussion om de olika myndigheternas 
folkbokföringsmetoder och kategoriseringar, se Lantto 2010, 28-49, framförallt 28-34. 
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skiljelinjerna. De områden som grupperna levde i och näringsfånget är istället det som 

legat till grund för gränsdragningarna. 

 
Den skiljelinje som historiskt framförallt har uppmärksammats i Sverige och som är 
relevant även idag går mellan skogs- och fjällsamer. Denna uppdelning har baserat sig på 
inom vilka områden samerna har bedrivit sina näringar, men har under modern tid kommit 
att gälla vilken typ av rennäring som har bedrivits. I dag, när den stora majoriteten av 
samerna står utanför renskötseln, går den viktigaste näringsmässiga skiljelinjen mellan de 
renskötande och de icke renskötande samerna. (Lantto 2000, 32) 
 

Under undersökningstiden är gränsdragningen mellan skogs- och fjällsamer markant, 

men kompliceras av att nomadiseringen tillskrevs enorm vikt i diskussionen, och att de 

olika gruppernas förhållande till detta skiljer sig åt. Skogsrenskötsel är generellt sett mer 

”stationär” med korta flyttningar inom ett mindre område, den är inte lika årstidsbunden 

som fjällrenskötseln och den bedrivs nästan uteslutande nedanför fjällen i skogsområden. 

Den är också äldre än fjällrenskötseln och skogssamer ägnade, och ägnar, sig i högre grad 

åt flera näringar, såsom jordbruk (Lantto 2000, 33).  

 
Fjällrenskötseln däremot, är i större utsträckning nomadiserande. Renarna flyttar över 
längre sträckor och till andra vegetationsområden som fjälltrakterna. En kombination 
mellan renskötsel och jordbruk har därför varit svårare att upprätthålla och mindre vanligt 
förekommande. […] Majoriteten av renskötarna idag tillhör den fjällsamiska gruppen och 
det är också deras renskötsel som till stor del präglat det svenska samhällets syn på 
renskötseln och samisk kultur. Den utvecklade nomadiserande renskötseln är, historiskt 
sett, ett relativt nytt fenomen. I Sverige började den troligen etableras under 1600-talet. 
(Lantto 2000, 33)14 
 

Denna bild kompliceras dock av att det inte alltid går att göra en enkel indelning 

fjällsamer = nomader, och skogssamer = delvis/helt bofasta. En annan uppdelning går 

också mellan intensiv och extensiv renskötsel, där variationer finns inom både den 

skogsamiska och den fjällsamiska gruppen. Renodlat intensiv renskötsel innebär en tätare 

kontakt mellan renskötare och renar, mer avgränsade områden för renarna och 

renmjölkning förekommer oftare. Renodlad extensiv renskötsel innebär att renarna är mer 

spridda, mindre tama och näringen inriktas huvudsakligen på köttproduktion. 

”Renskötseln torde dock sällan ligga eller ha legat längst ut vid någon av dessa 

ytterpunkter på skalan.” (Lantto 2000, 33) Den senare indelningen mellan intensiv och 
                                                
14 För en vidare diskussion om nomadismens utveckling i förhållande till renar och renskötsel, se Beach & 
Stammler 2006, 12 ff. 
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extensiv renskötsel är av vikt för undersökningen då den ”ideala” renskötseln vilken 

förespråkades inte bara är nomadiserande fjällrenskötsel, utan också intensiv renskötsel, 

då renmjölkning ibland tas som garant för ”god” renhållning. Förutom dessa renskötande 

eller delvis renskötande grupper, så finns det en stor grupp samer vilka helt står utanför 

renskötseln. Det innebär alltså att den grupp ”lappar” som beskrivs i källmaterialet rör sig 

över dessa gränser, och det är enbart ibland som författarna definierar vilken typ av 

samisk grupp eller näringsform hon/han menar.  

Inom den svenska juridiska definitionen av samer kan fyra olika tidsperioder 

urskiljas, enligt Mörkenstam, i Om ”Lapparnas privilegier” (1999). Mörkenstams 

huvudsakliga periodisering av svenska klassifikationer av ”samiskhet” mellan 1883-1997 

ser ut på följande vis:  

1. Mellan 1883-1917 började en formalisering av samiskhet i och med 

förarbeten till renbeteslagen 1886, vilken förutsatte att samerna var 

nomadiska renskötare.  

2. Under perioden 1918-1952 försökte svenska myndigheter hantera frågan 

om hur man skulle behandla de grupper som uteslutits i och med den första 

kategoriseringen (det vill säga, alla icke renägande samer och de bofasta 

renägande samerna) då dessa inte smärtfritt kunde inkluderas i kategorin 

”svenskar”. Därmed blev ”icke renägande samer” ytterligare en kategori. 

3. Mellan 1953-1977 försvinner alla referenser till ras och kulturhierarkier och 

samerna blir en svensk minoritet med rätt till offentlig representation och 

skydd. 

4.  Slutligen, under 1978-1997 etableras själv-definiering som en viktig 

aspekt, och synen på samerna som ursprungsbefolkning etableras 

(Mörkenstam 1999, 68ff). 

 

Under den första perioden (1883-1917), vilket är den relevanta för 

undersökningsperioden, urskiljer Mörkenstam hur tre olika förhållningssätt etableras i 

och med förarbetena till den första renbeteslagen 1886. Samerna beskrivs här som ”(i) en 

yrkesgrupp som bedriver en speciell näring, renskötsel och problem anses uppstå när 

olika näringar konkurrerar om samma område […]; (ii) en folkstam, eller ras som 
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behöver den svenska statens skydd och för vilken rennäringen utgör den enda 

möjligheten till överlevnad […]; (iii) ett nomadfolk, vars sedvanor ger dem rätt till sitt 

urgamla näringsfång med tillhörande markområden” (Mörkenstam 1999, 88). Här finns 

alltså delvis ett rasbegrepp som utgår från karaktär, dock inte från utseende, och dels ett 

socialdarwinistiskt ”kulturstadium”, det vill säga det nomadiserande, vilket samerna inte 

kan lämna, som båda dock tar sin utgångspunkt i renskötseln.  

Ytterligare ett område där en diskursiv formation av samerna som grupp etablerades 

är de olika utlåtandena och utredningarna som låg till grund för nomadskolans införande 

år 1913 och påföljande revidering 1916. David Sjögren menar i Den säkra zonen: Motiv, 

åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska 

minoriteter 1913-1962 (2010) att nomadskolans utformning baserades på ett synsätt där 

samerna var naturligt anpassade för fjällmiljön (Sjögren 2010, 45-64). Detta ledde till att 

ett separat skolsystem inrättades för de barn som bedömdes passa för nomadskolan, 

medan de samiska barn som bedömdes stå utanför denna kategori skulle inlemmas i 

svenska skolor och därmed assimileras.15 De flesta forskare är eniga om att inga entydiga 

riktlinjer fanns, men enligt Sjögren var det framförallt barn till nomadiserande samer som 

inkluderades i den samiska kategorin, vilket enligt Sjögren betyder att boendeformen 

hade störst inflytande. Lantto menar dock att det framförallt var nomadiserande 

fjällsamer som inkluderades i detta begrepp, och att skogssamer som helhet exkluderades, 

oavsett om de nomadiserade eller inte (Lantto 2000, 45; Sjögren 2010, 45-61 och 109 ff). 

I Lanttos tolkning får alltså miljön stor betydelse, då fjälltrakterna och fjällrenarna blir 

utslagsgivande, något som också Sjögren stödjer då hans resultat pekar på att man 

menade att samerna var naturligt anpassade för fjällmiljön. Här har vi alltså ett synsätt 

vilket grundas på att människor får det bättre om de lever i den naturliga miljö som de 

anpassats till, i enlighet med Herbert Spencer, men huruvida det är en raslig anpassning, 

                                                
15 Nomadskolan och den fasta nomadskolan tillhörde samma skolform, men den förra gällde de första tre 
årens undervisning och den senare de tre senare. Nomadskolan innebar att läraren vandrade med familjen, 
och den fasta nomadskolan innebar att barnen inhystes på en internatskola, som skulle likna en samisk 
miljö, där undervisningsbostäder och levnadsbostäder allteftersom kom att domineras av kåtor, s k 
kåtahushåll. Denna skolform rönte stark kritik från samiskt håll, då man dels menade att undervisningen var 
undermålig och kraven för låga (och att samisk kultur därmed utsattes för hot då barnen blev dåligt rustade 
för att bemöta svårigheter i kontakten med majoritetssamhället), dels för att kåtorna hade mycket dålig 
standard vilket gjorde att flera barn blev sjuka, och dels för att barnen riskerade att bli turistmål och 
utställningsföremål, då kåtahushållen befann sig i mestadels svenskt område. Se Lantto 2000, 81 ff; 
Lundmark 2002, 81 och 84 ff; och Sjögren 2010, 61 ff. 
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eller en kulturell, är tvetydigt, då källorna använder begreppen omväxlande (Sjögren 

2010, 53).  

Inom den naturvetenskapliga diskursen runt sekelskiftet fanns en mer etablerad syn 

på samerna som en ras med utseendebaserade karaktärsdrag. Skallmätningar 

genomfördes redan under första hälften av 1800-talet, men med mycket varierande och 

motsägelsefulla resultat (Lundmark 2000, 7-18). K.B. Wiklund skriver i Nordisk 

Familjebok (1911), i artikeln ”Lappar” om samernas utseende och karaktärsdrag. 

Wiklund förklarar bland annat att samerna i Finland ofta är blonda och att detta beror på 

rasblandning (Wiklund 1911, 1190-1191). Femton år senare, utkommer H. Lundborgs, 

The racial characteristics of the Swedish nation (1926), som ägnar samerna stor 

uppmärksamhet, men då enbart de nomadiserande fjällsamerna. ”Among the smaller 

races only the Lappic race shall be mentioned, as being of some importance in Sverige; it 

is nearly dwarf, dark-haired and dark-eyed, with a flat, egg-shaped or pear-shaped face. 

Other races are more vaguely defined and of less significance for the Swedish nation.” 

(Lundborg 1926, 173) Raser beskrivs som “a purely anthropological concept, its 

characteristics are above all physical.” (Lundborg 1926, 36) Även om detta är en väldigt 

schematisk bild av den naturvetenskapliga diskursen, så visas ändå en tendens inom den 

som pekar på att utseende kom att få en stor betydelse för förståelsen av samerna. 

I mediedokumenten kan man generellt sett se att ett utseendebaserat rasbegrepp inte 

används, med ett undantag. Laula skriver 1903 i en artikel med titeln ”Ett nödrop från 

lapparna. Lapparna och nödhjälpsmedlen” om hur ”kaukaser” låtsas vara ”mongoler” för 

att få del av biståndsmedel som sänts till samerna, och hon konstaterar ironiskt att: 

”Medel inflyta och, o under, nu förvandlas alla socknens kaukaser till mongoler, se på 

deras anleten, från prästen och hela linjen ned, alla bli med ens – lappar och skola ha 

nytta af medlen.” (Laula Aftonbladet, 31/8-1903) Det finns alltså antydningar om att 

utseende spelade roll i den dagliga fördelningen av pengamedel, men detta är det enda 

exemplet där utseende tas upp. Generellt sett använder man, som tidigare nämnts, 

”nation”, ”folk”, ”stam” eller ”kultur” och i vissa fall ”karaktär” eller ”egenskaper”, alltså 

nedärvda beteendemönster. Laula använder begreppet ”ras” endast en gång i Inför lif 

eller död? och det förekommer mycket sparsmakat även i tidningsartiklarna. Det finns 

alltså en mängd olika diskurser om samerna som grupp, och tidningsartiklarna tar oftast 
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inte ställning till om de syftar på en samisk syn, en officiell svensk myndighetssyn eller 

en naturvetenskaplig version. Av sammanhanget och de exempel artikelförfattarna tar 

upp framgår det dock att de oftast, med några få undantag, syftar på nomadiserande 

fjällsamer med intensiv renskötsel. 

 

Nomadism och temporaliteter: Att vandrande stå stilla 
Nationalstaten Sverige hade sedan mitten av 1800-talet intensifierat sin kontroll över 

Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, och skattefrågan – ifall samerna skulle betala 

skatt, och i så fall för vilka landområden och på vilket sätt – hade diskuterats i takt med 

en mer utbredd kolonisering av trakten, med fler svenska bönder och nybyggare. Norge 

blev under den undersökta perioden självständigt från Sverige, och den svenska 

nationalkänslan blev därför desto viktigare att återupprätta och befästa.16 Uppodlingen 

och avvittringen av dessa marker pågick, tågnätet byggdes ut, och en begynnande 

industrialisering kunde skymtas. Dock hade inte de utbredda vattenkraftverken eller en 

modern gruvdrift fått fäste än, men var på frammarsch. Den begynnande 

industrialiseringen kom dock inte att bli huvudfokus för den samisk-svenska diskussionen 

i media under den här tiden, även om den dominerade i diskussionen om svenskarnas roll 

i koloniseringen av Norrland. När samerna kom på tal i fråga om koloniseringen, var det 

istället samernas relation till bönderna som skulle utredas. Denna fallstudie är extra 

intressant då modernitetens mekanismer, som verkat i övriga Europa sedan 1600-1700-

talet, aktualiserades något senare i de län där samerna mobiliserade sig. Det innebar att 

denna koloniala moderniseringsprocess dokumenterades frekvent i media och att det 

fanns en mer utbredd syn på människan som medverkande i samhällsbygget.  

Från dagens horisont kan det tyckas som en svår medial situation att rättfärdiga en 

definition som bestämmer att en hel grupp ska ägna sig åt ett specifikt yrke för att få 

behålla ett fåtal av sina rättigheter. Det kan på samma sätt vara svårt att se hur samma 

definition kan rättfärdigas utifrån att den exkluderade alla samer som inte var 

nomadiserande renskötare, och att alla personer som exkluderades skulle förlora land och 

bli uteslutna från lappbyarna. Detta kapitel undersöker hur detta kunde verka som ett 

                                                
16 För en diskussion om effekterna av gränsdragningen mellan Norge och Sverige för samiska 
nomadiserande renskötare, se Lantto 2000, 86 ff. 
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rimligt alternativ, genom att visa på hur svensk media satte samerna i kontrast till en 

kronologisk linjär tidslinje.  

Förutsättningen för den här linjära tidsuppfattningen kom med modernitetens 

framväxt och dess inriktning på vetenskaplighet och mätbarhet. Darwins evolutionistiska 

linjära tidslinje översattes under denna tid till ett kulturhierarkiskt system i form av 

socialdarwinism. Det är naturligtvis intressant att det inom en syn på vetenskaplig tid 

överhuvudtaget är möjligt att producera en uppfattning om anakronistisk tid. Om 

kronologisk tid var den enda vetenskapligt och mätbart möjliga, varför måste den då hela 

tiden rättfärdigas? Rohy påpekar den här paradoxen:  

 
Indeed, like the Lacanian Real, anachronism has a contradictory ontology, structured by the 
prohibition of the impossible: it cannot exist, but it must also be prevented, punished, or 
expelled. Conversely, straight time is both promoted as the best form of progress and 
enshrined as the only real temporality. This paradox reflects a pervasive conflation of 
scientific and rhetorical time that serves to naturalize the latter’s constellation of ideological 
forces. (Rohy 2009, xiv, kursiv i original)  

 

Denna retoriska tid, som rättfärdigas genom en sammanblandning med vetenskaplig tid, 

är en viktig fråga i fallet med den samisk-svenska dialogen då makten över kronologisk 

tid hela tiden måste manifesteras och skrivas in i offentlig mediediskurs – trots att det i en 

vetenskaplig uppfattning är den enda möjliga. Detta sker genom att man befäster denna 

linjära tid genom att skapa till synes självklara och systematiska temporaliteter i form att 

en Dåtid, en Framtid och en Samtid.  

 

Dåtiden: Kulturhierarkier 
Den tydligast definierade temporaliteten är den dåtida, som samerna kom att tillhöra när de 

konstruerades som nomadiska renskötare. Det dominerande forskningsläget under denna 

tid utgick från kulturhierarkiska utvecklingsscheman med socialdarwinistiska 

försanthållanden. Den indelning som framförallt fick gehör i Sverige var att olika kulturer 

(i denna bemärkelse synonymt med livsuppehälle) sågs som linjära utvecklingar från lägre 

till högre, och där nomadism beskrevs som ett evolutionistiskt stadium före odlande kultur, 

men mer utvecklat än samlar- och jägarkultur (Pusch 1998, 95). 



 28 

Simone Pusch strävar i sin artikel ”Nationalismen och kåtaskolan” (1998) efter att svara 

på varför det enbart var den nomadiserande samiska kulturen som skulle skyddas, medan 

den bofasta samiska livsstilen skulle assimileras in i den svenska. Pusch skriver: 

 
Trots att bofasta samer som kombinerade samiska näringar med jordbruk enligt modellen 
[kulturutvecklingspyramiden] skulle anses som kulturellt högre stående än de nomadiserande 
samerna var det aldrig tal om att om att bevara deras kultur från att uppslukas av det 
expanderande svenska storsamhället. I stället segregerades fjällsamerna från övriga samer för 
att de inte i kontakten med den moderna civilisationen skulle dö ut. Detta verkställdes bl.a. 
genom det år 1913 införda kåtaskolsystemet. Men varför skulle ett folk med en kultur som 
befarades befinna sig i en utdöende fas undervisas och det i en speciell skolform? Man kan 
tänka sig att man resonerat som så att fjällsamerna skulle bli mer lätthanterliga för svenska 
myndigheter. Och varför skulle just den nomad-samiska kulturen hållas vid liv och inte t.ex. 
den skogssamiska? (Pusch 1998, 95) 
 

Pusch ger olika svar på dessa frågor, där framförallt den nationalekonomiska 

förklaringsmodellen väger tungt i hennes resultat. De flesta samiska grupper 

konkurrerade med svenska nybyggare någon gång under året, men i lite olika former. 

Fjällsamerna befann sig under sommaren uppe i fjälltrakterna med renarna och var enbart 

under vintern nere i skogslandet, det vill säga i mer tättbebyggda områden. Konkurrensen 

mellan renskötseln och jordbruket var alltså som starkast under vintern, men då nedanför 

odlingsgränsen och i regel även nedanför lappmarksgränsen. Under höst och vår rörde sig 

fjällrenskötseln mellan dessa båda ytterområden, och det var höstens flyttningar som 

konkurrerade med de fjällnära jordbrukens utängsslåtter. Det var oftast denna 

höstvandring som gjorde att samerna var tvungna att betala skadestånd enligt § 14 i 1889 

års renbeteslag då renarna betat av grödor på nybyggarnas insynade utängar för slåtter. 

Skogsrenskötande samer å andra sidan befann sig oftast längre ner, närmare uppodlad 

mark, och konkurrerade därför ständigt med svenska nybyggare. Att fjällsamerna 

utnyttjade bergen för renskötseln underlättade alltså deras ställning både genom minskad 

konkurrens under sommaren och ur en nationalekonomisk synvinkel, då bergen 

uppfattades som obrukbara för något annat. Pusch påpekar dock att också 

kulturhierarkiska intressen styrde. Det fanns t ex ingen ekonomisk anledning, skriver 

Pusch, till att inte svenska nybyggare skulle anpassa sig efter de delvis bofasta samernas 

livsstil. Jag ser heller ingen ekonomisk anledning till varför de bofasta samerna inte 

uppmuntrades, då de kunde ses som ”mer utvecklade” än de nomadiserande, och därför, 

enligt gällande logik, mer produktiva. Pusch menar att denna indelning verkade genom 
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att svenskarna skulle kunna etablera en tydlig dikotomi, utan svårdefinierade anomalier, 

vilket hon tolkar som viktigt för nationalbygget under denna tid (Pusch 1998, 123 f). I 

denna tydliga dikotomi, mellan bofasta svenskar å ena sidan och nomadiserande samer å 

den andra, var de samer som tillhörde gränskategorier tvungna att juridiskt och medialt 

definieras bort.17 

Utgår man ifrån Pusch slutsats att tydliga dikotomier underlättade nationalbygget, 

och blir det extra intressant att undersöka vad denna dikotomi förde med sig i form av 

argumentativa möjligheter för samerna respektive svenskarna. När man från svenskt håll 

valde att enbart se den nomadiserande, intensiva och fjällrenskötande samiska gruppen så 

etablerades också tydligare temporala tillhörigheter för den svenska respektive den 

samiska befolkningen. Att nomadiseringen ansågs vara ett ”tidigare” eller ”förflutet” 

kulturstadium, innebar att olika hierarkiska kategorier kunde upprättas, där ”dåtida” 

stadier kopplades samman med ”lägre”. Jag ska nu undersöka hur skillnaden mellan 

nomadiserande och icke-nomadiserande grupper befäste denna dåtida temporala 

tillhörighet. Generellt för undersökningsperioden kan sägas att det finns ett 

romantiserande, skyddande, inslag av de nomadiserande samerna. Framförallt de 

nomadiserande fjällsamerna i Norrbotten tillskrivs ett starkare existensberättigande.18 De 

andra grupperna, med olika former av bofasthet eller med en kombination av renskötsel 

och jordbruk, uteslöts ur debatten som temporala anomalier. Den ”riktiga” gruppen samer 

däremot, alltså den nomadiserande fjällsamiska gruppen, behöll vissa sympatier och en 

viss rättslig ställning. De ställdes dock inför det svåra retoriska (och juridiska) läget att de 

skulle ”beskyddas”.  

Denna anonyma artikel från 1906, under rubriken ”Elsa Laula. Lapparnas regent” 

är ett exempel på när den nomadiserande gruppen definieras som att den behöver stöd 

                                                
17 Det går naturligtvis inte att skapa tydliga befolkningskategorier inom den samiska gruppen, då de dels 
ändrar sitt yrke och livsstil genom livet, och dels för att majoriteten befinner sig någonstans mellan olika 
poler. Utifrån Lanttos diskussion om historiska svenska och samiska indelningar, är det dock möjligt att 
urskilja att framförallt de bofasta eller delvis bofasta samerna (oavsett om de ägnade sig åt fjällrenskötsel 
eller skogsrenskötsel), skogssamerna som helhet, alla samer som inte ägnade sig åt renskötsel och 
fjällsamerna med extensiv renskötsel (mindre närhet till renarna och mer spridd skötsel) som inte finner 
någon plats i den mediala diskussionen under denna tid. Dock är det viktigt att påpeka att den extensiva 
rennäringen successivt har ökat under 1900-talet och den intensiva minskat, vilket gjort att den extensiva 
har vunnit inflytande allteftersom, även om den var hårt angripen under tiden för undersökningsperioden, 
Lantto 2000, 31 ff.  
18 För en diskussion om hur framförallt Norrbottens renskötsel kom att vinna inflytande i den svenska 
myndighetssynen på samerna, se Lantto 2010, 28-49. 
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och hjälp (snarare än rättigheter), och där alla samiska grupper utom den nomadiserande 

osynliggörs. 

 
Föres, som af Elsa Laula vid föredraget å ordenshuset, lapparnas talan på detta pockande sätt, 
skall intet vinnas till befrämjande af deras lifsintressen. Långt mer skulle ernås, om lapparna 
inom sig utse en annan målsman, mera värdig att representera sin stam, då så mången 
intelligent, klok och besinningsfull lappman genom ett hofsamt, anspråkslöst uppträdande 
skulle vinna sympati för det pröfvade nomadfolkets sak. Med större framgång skulle en 
sådan kunna värka för utjämnandet af stridigheterna med våra fjälltrakters banbrytare – 
nybyggarna, samt de nomadiserande lapparna, som visserligen äro förtjänta af statsmakternas 
understöd i den hårda kampen för tillvaron under svårare år (Osignerad Umebladet 28/2-
1906). 
 

Här blir alltså den tydliga dikotomin uttalad, där ”fjälltraktens banbrytare” (alltså de 

svenska nybyggarna) och de nomadiserande samerna är de enda som verkar ha 

stridigheter mellan sig. Att stridigheterna till viss del handlar om de samiska grupper som 

tillhör gränskategorierna (alltså de som kämpade för rätten att bosätta sig och bedriva 

jordbruk) tas inte upp. De nomadiserande samerna får i denna artikel inte heller rätt till att 

äga landet som de nomadiserar över, utan de är istället ”visserligen förtjänta af 

statsmakternas understöd”. Att de är förtjänta av hjälp utesluter dels att samerna inte hade 

behövt särskilt mycket hjälp tidigare, då de hade tillräckligt mycket mark, och dels 

antyder det att denna hjälp är en form av privilegium, som samerna kan förtjäna – och 

inte förtjäna, beroende på levnadsuppehälle. I denna artikel visas alltså på hur samerna 

ständigt sätts i relation till understöd och att det är av medlidande som de ska få denna 

hjälp, vilket osynliggör rättighetsperspektivet. Den här sortens biståndstankar för de 

nomadiserande renskötarna och uteslutningen av alla samer som tillhörde olika 

gränskategorier, är två teman som ofta återkommer i artiklarna. Detta understöds också 

av valet av exempel där bofasta samer oftast utmålas som att de lever väldigt fattigt, 

alternativt har ett vårdslöst uppträdande, i jämförelse med de nomadiserande samerna 

som ofta beskrivs som värdiga och lugna, och som att de är mindre fattiga än de delvis 

eller helt bofasta. Eller som en osignerad artikel med titeln ”De populärvetenskapliga 

nykterhetskurserna. Fredagens föreläsningar”, publicerad i Svenska Dagbladet, uttrycker 

premisserna för att samerna ska klara sig ekonomiskt: 

 
 



 31 

Vidare är det viktigt att låta lapparne vara lappar. Det är ej lyckligt att sätta deras barn i fasta 
skolor, där de skola sitta år efter år för att sedan åter kastas ut i fjällkåtorna. Ett sådant barn 
får icke kärlek till nomadlifvet. Undervisningen bör ordnas med vandrande kateketer, som 
följa lapparne på sommaren, och vinterkurser under den tid lapparne ligga nere i bebodda 
trakter. Såsom nomader äro lapparne små furstar, såsom bofasta äro de proletärer (Osignerad 
Svenska Dagbladet, 12/1-1907). 

 

Mörkenstam har i Om “Lapparnes privilegier” visat på hur samernas rättsliga ställning 

försvagades i takt med att beskyddartanken slog rot. De lappskatteland som tidigare hade 

behandlats utifrån äganderättspraxis i beskattning och juridiska tvister, kom alltmer att 

ses som ett ”privilegium” som den svenska staten gett till den fjällsamiska gruppen för att 

skydda den nomadiserande kulturen (Mörkenstam 1999, 79-114). På detta sätt etablerade 

man dels tydliga dikotomier, och dels försvagade man rättighetsperspektivet. Detta 

”privilegium” kom att bli en mycket osäker temporal argumentationspremiss för samerna 

i den mediala debatten, då ”privilegiet” uppenbarligen existerade i samtiden, men 

tillhörde dåtiden enligt ett kulturhierarkiskt synsätt, och framförallt inte garanterade något 

för framtiden, då det kunde undantas när man bedömde att det var lämpligt.  

Jag menar att de nomadiserande samerna fungerade retoriskt, inte empiriskt, för att 

förkroppsliga en dåtida temporal tillhörighet, och ska nu utreda hur detta befästes. Det är 

påfallande i materialet att samiska kärnfamiljers reproduktion inte nämns överhuvudtaget 

i några av källorna, utan att samerna istället ofta beskrivs som ”fjällens barn” (för vidare 

diskussion, se Uppman 1978, 41 f; Erlandson-Hammargran 2006, 196-206). Rohy 

beskriver fenomenet ”arrested development”, eller avstannad utveckling, där den Andre 

ses som att den inte har fullbordat uppväxtens utveckling, och istället avstannat i 

barndomen eller tonåren temporala fas. Rohy analyserar hur homosexuella och/eller 

afroamerikaner kom att ses av vita amerikaner som, i det ena fallet ickeproduktiva (de 

födde inte barn), och i det andra hypersexuella, men utan en vuxen (vit) persons kontroll 

över sexualiteten. Båda kategorierna hamnade därför i en form av evig tonårsperiod, där 

deras identitet och handlingar lästes som en anakronistisk kvarleva i ett vuxet Nu. Denna 

indelning finns även representerad i svensk mediediskurs, där samerna beskrevs som 

”fjällens barn” och där svenska bönder på olika sätt figurerade som (re)produktiva 

ansvarstagande vuxna. Denna samiska dåtida barn-lika temporalitet går att relatera till 

Rohys resonemang om ”arrested development”, men med en viktig skillnad. Då 

barndomen temporalt står ytterligare längre tillbaka i relation till den vuxna 
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temporaliteten än tonårsperioden, så har den kodats som a-sexuell, eller icke-reproduktiv. 

Jag menar att det relativt sett mindre hatfyllda stämningen gentemot samerna i svensk 

mediediskurs, om man jämför med homosexuellas och/eller afroamerikaners situation i 

USA, delvis kan bero på att samerna inte sågs som ett hot mot svenskarna i sin 

oskuldsfulla, barn-lika icke-reproduktivitet. Om både afroamerikaner och/eller 

homosexuella ägde potentialen att få den vita rasen att gå under genom sin skeva sexuella 

praxis, innehade samerna inte en liknande hotfull position för den svenska befolkningens 

framtid, och det romantiserande beskyddandet av deras anakronistiska dåtid kunde därför 

etableras. 

Det här perspektivet skulle också kunna förklara varför de grupper som svenskarna 

uppfattade som temporala anomalier beskrevs som roten till problemet, och inte som att 

de var på väg mot en mer ”utvecklad” kultur. Jag menar att en bidragande orsak till den 

uteslutning, och i vissa fall hat, som dessa grupper bemöttes med, delvis berodde på att de 

inte fungerade som det ständigt närvarande beviset för att svenskarna tillhörde 

kronologisk tid och att samerna tillhörde anakronistisk tid. Utifrån de 

utvecklingsscheman som var etablerade under den här tiden, ställde dessa samiska 

grupper, enbart genom sin existens, den provocerande frågan om huruvida samerna 

eventuellt skulle kunna gå i samma utveckling som svenskarna. Denna möjliga 

utveckling skulle ha minskat det temporala avståndet mellan svenskarna och samerna, 

och kan vara en förklaringsmodell till varför svenskarna hela tiden ville befästa den 

nomadiska gruppen som den enda ”riktiga” samiska. Detta kan tolkas som att 

argumentationen fungerade genom att rasifiera samerna, då den inte bara hävdade att 

samerna tillhörde en annorlunda tid, utan då den också aktivt befäste samernas 

anakronistiska tidstillhörighet genom att lyfta fram dikotomin och utesluta 

gränskategorierna. 

Den hierarkiska kategoriseringen som upprättades mellan samer och svenskar där 

samerna tillhörde ett ”tidigare” kulturstadium innebar åtminstone två retoriska problem 

för svenskarna. Det ena var att det inte fanns något som talade mot att samerna skulle gå i 

samma utvecklingslinje som svenskarna, om än något senare, vilket Laula argumenterade 

för. Detta skulle i så fall minska den temporala klyfta som man upplevde existerade 

mellan de olika grupperna. Det andra retoriska problemet med att kategorisera samerna 
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som tillhörande en ”tidigare” temporalitet var att konflikten i mycket rörde sig kring 

landrättigheter, och att denna temporala tillhörighet skulle ge samerna äldre rätt till 

landet.19 Enligt samiska skribenter borde samma lagar som gällt i resten av Sverige när 

avvittringen och fastställandet av äganderätt till landområden skett, även gälla för 

samerna och Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Avvittringen i södra Sverige hade 

under 1800-talet tagit fasta på huruvida en person kunde hävda sedvanerätt sedan 

urminnes tider, och i så fall ägde denna person marken, och all mark som inte ägdes blev 

statens mark. Genom renbeteslagen från 1886 skulle detta dock inte gälla i norra Sverige 

och Dalarna, då denna mark istället definierades som kronomark, eftersom samernas 

lappskatteland med kåtor och mjölkningsvallar inte räknades som ”gårdstomt” och 

samerna kunde därför inte hävda äganderätt (Lundmark 2008, 72-131). Laula hävdade att 

samerna hade levt i dessa marker under en längre tid än vad kronan kunde hävda, vilket 

innebar att hennes argument om att samerna hade sedvanerätt till marken och att den 

därför borde avvittras till dem hade ett mått av giltighet. Laula beskriver detta bland 

annat i Västerbottens-Kuriren, den 30/8-1904, med rubriken ”Lappfogden och lapparna”.  

 
Genom landshöfdingsämbetet i Västerbottens län fastställdes den 24 december 1868 en 

odlingsgräns. Utom det att nybyggare ofvan denna gränslinje förbjödos, bestämdes att de 
redan befintliga nybyggena skulle återläggas till kronomark, och utläggas till renbetesmark.  

[…] 
Genom det ofvan anförda påståendet, har sanningen blottats i den undanträngning som pågått 
emot det lappska folket, utan att ett ord sägas till försvar för lapparnas rätt. Här ignoreras 
fullständigt den svenska lagen, och man söker vinna hävd för de olagligheter som af 
vederbörande begåtts när man [lappfogde Burman] yttrar, ”att man icke åtminstone utan 
ersättning kan fråntaga de bofasta någon del af hvad de sålunda förvärfvat sig”. Icke heller 
lapparna skulle vilja se att nybyggarna skulle utan ersättning få lämna ifrån sig hvad de på 
god tro, och emot svenska lagbestämmelser, förvärfvat. Men härvidalag torde de som i full 
vetskap öfverträtt bestämmelserna, i en förnedring blifva de som böra dömas som 
ersättningsskyldiga (Laula Västerbottens-Kuriren, 30/8-1904, citerat ur Lauritz [red.] 2006, 
73).20 
 

Laula syftar här på att odlingsgränsen dragits för att juridiskt befästa samernas äldre hävd 

till lappskattelanden, eller renbetesmarken. Hon anklagar också länsstyrelsen för att 

                                                
19 Det fanns inom antropologin under slutet av 1800-talet diskussioner om att samerna var en 
invandrargrupp som kommit till Västerbotten, Norrbotten och Jämtland efter svenskarna, men den teorin 
fick inget genomslag i de undersökta mediedokumenten, utan där slås det gång på gång fast att samerna 
trängts undan av inflyttade svenskar, Lundmark 2000, 14 ff. 
20 Laulas artikel är ett svar på Lappfogde Fredrik A. Burmans tidigare artikel med titeln ”Lapparnas 
lifsfråga ett uttalande af lappfogde A Burman”, Burman, Västerbottens-Kuriren, 25/8-1904, citerat ur 
Lauritz (red.) 2006, 70 ff. 
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medvetet ha kringgått lagen, och att den därför borde betala för inlösningarna av 

nybyggena. Utifrån ett legalt perspektiv borde det inte ha spelat någon roll huruvida 

samerna kunde ses som infantila eller dåtida i förhållande till svenskarna, då de 

fortfarande hade äldre hävd till landet. Denna retoriska position togs också ofta upp av 

samiska aktivister då de försökte att hävda sin rätt till landet. Laula skriver till exempel i 

Inför lif eller död? att, oavsett hur underlägsna samerna än må vara svenskarna, borde en 

linjär tidsuppfattning ge dem rätten till land. 

 
Under seklernas lopp har lappen dock alltjämt fått vika för den jordbruksidkande germanska 
rasen. Fredlig, lugn, sluten och alltid nöjd med sin lott har lappen utan protester själfmant 
lemnat hvad han trott vara hans tillhörighet och tum för tum ha de svenska nybyggarna 
dragit till sig den betesmark, som af lapparne användts. 
[…] 
Om den lappska nöden, orsakerna till lappens tiggeri, till bekymren som hota lapphemmens 
framtid och därmed förknippade omständigheter, vore mycket att andraga, men då jag tror 
att de rader jag skrifvit om denna sak, ändrar svenskens uppfattning om detta 
sakförhållande, öfvergår jag till medlen, hvarmed den lappska befolkningen skulle kunna 
upphjälpas. Vi hafva velat benämna den 

Lapparnes existensfråga 
därvid framhållande att hela vårt folks öde beror endast och allenast på denna frågas 
nöjaktiga lösning (Laula 1904, 1 och 12 f). 

 

Denna existensfråga är att samerna bör få äganderätt till sina lappskatteland och 

tillåtas bruka den till vad de vill. Det är viktigt att notera att Laula här använder 

sig av en linjär tidsförståelse där hon menar att det som var då, inte är så längre, 

på grund av att landet blev taget, men att detta problem skulle kunna lösas i 

framtiden genom att landet lämnades tillbaka. Den första delen av citatet ovan är 

ett anklagelsetal, riktat tillbaka i tiden, med en tydlig skyldig aktör. Detta stycke 

följs av ett försvarstal där samernas påstådda brister bemöts en efter en, vilket 

likaså är en retorisk genre som behandlar det förgångna. I och med den senare 

delen av citatet övergår texten till en annan retorisk genre, den deliberativa genren 

eller det rådande talet, där Laula beskriver den framtida lösningen på det onda 

som begås mot samerna under hennes samtid. Denna framtidsinriktade 

argumentation bygger dels på att samerna ska få äganderätt och inte bara 

nyttjanderätt till marken, och dels på att samerna uppmanas att organisera sig. Så, 

även om samerna beskrivs som något naiva i sin förnöjsamhet i detta citat, vilket 

passade in på ett kulturhierarkiskt synsätt, innebär detta i Laulas argumentation 
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inte att samerna inte skulle kunna beträda samma utvecklingslinje som svenskarna 

hade före dem. Laula skriver på sista sidan i Inför lif eller död?: 
 

Må den Högste […] förbarma sig öfver vårt folk och leda dess väg in på den bana, som 

lyfter det upp till ett intelligent och framåtsträfvande kulturfolk (Laula 1904, 30). 

 

En annan variant av denna argumentation återfinns i en osignerad artikel i Västerbottens-

Kuriren från 1904, under titeln ”Elsa Laula”, där författaren citerar ett av Laulas tal till 

nationalgodtemplarlogen Mimer. Då artikeln ägnar största delen åt hennes tal och går 

över i jag-form är Laulas egen röst starkt representerad, och kanske är det rentav Laula 

som skrivit den senare delen av artikeln. 

 
Upplyftes lappbefolkningens lefnadsvillkor är det min fulla övertygelse att de äfven 

skola i andra afseenden upplyfta sin ställning. De kunna äfven de med värme och hänförelse 
emottaga intryck af de anspråk som ställes på ett civiliserat folkslag. Med sin hjärtevarma 
tillgifvenhet, sin idoghet, sitt goda sinnelag och sin omutliga rättskänsla kunna de måhända i 
en framtid blifva ett högt stående kulturfolk. I all deras okunnighet, är måhända icke lasten så 
vitt utbredd, att den kommer att verka dagsnereande. Hufvudsaken i lappens fall ligger i hans 
betryck, hans djupa betryck, hans outhärdliga betryck (Osignerad [senare delen Laula?] 
Västerbottens-Kuriren, 7/4-1904, citerat ur Lauritz [red.] 2006, 54 f). 

 

Den här typen av argumentation, där samernas infantilism potentiellt kunde leda till en 

framgångsrik framtid, om de bara fick samma rättigheter som svenskarna i samtiden, 

utgjorde ett reellt hot mot ett retoriskt rättfärdigande av den fortsatta koloniseringen av 

Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Svenska skribenter kom dock att skapa en 

retorisk situation där samernas kategorisering befann sig i en temporalt stillastående, där 

all utveckling blev en anomali i debatten. Den största retoriska bromsklossen kom att bli 

en uppfattning om att samerna höll på att dö ut, vilket i temporala termer kom att utpekas 

som en brist på futuristisk strävan.  

 

Framtiden: Försvinnande 
Hittills har jag undersökt hur samerna bedömdes, enligt kulturhierarkiska 

utvecklingsscheman, som att de befann sig i en dåtid, men denna temporala tillhörighet 

förde också med sig konsekvenser för uppfattningen om framtiden och samtiden. Randall 

McGuire beskriver i A Marxist Archaeology (2002) vad han kallar “The Myth of the 
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Vanishing Indian” där han visar att USA:s ursprungsbefolkning ofta förstås inom 

arkeologin som “the Indian of the Past” (McGuire 2002, 215). Han menar att arkeologer 

ofta ser den kultur som de undersöker som del av ett förflutet och ofta drar slutsatser att 

olika befolkningar har ”dött ut” trots att deras efterlevande ättlingar fortfarande lever och 

befinner sig på samma plats. McGuire undersöker främst arkeologer som arbetar med 

utgrävningar, vilket gör att han fokuserar på den dåtida temporala konstruktionen och 

dess effekter i form av en avklippt tidslinje. I fallet med samerna hade medierna delvis en 

annan situation, då samerna hade en förhållandevis stark ställning i och med att de 

formellt sett hade nyttjanderätt till marken. Den retoriska strategin som därför kom att 

innebära ytterligare en maktfaktor i debatten kring samerna, vid sidan av ett befästande 

av att de tillhörde dåtiden (the Indian of the Past), var att ”the Vanishing” innebar att 

framtiden höll på att försvinna för samerna. Det här konstrueras också som en sanning för 

många svenska journalister, där Nordin klarast uttrycker denna åsikt i Umebladet när han 

tilltalar Laula i artikelserien ”Fallet Laula”: 
 

Och, Elsa Laula, Norrbottensposten har aldrig skrivit, att det vore ’de svenska 
myndigheternas plikt att göra dödskampen effektiv och på samma gång lindrig’ för lapparna. 
Ni talar osanning. N.P. skref: ’Lappen är dömd till undergång och död. Det kan icke hjelpas. 
Men det är de svenska myndigheternas plikt att göra dödskampen så lindrig som möjligt 
(Nordin Umebladet, 16/12-1904). 
 

I Laulas version, som den refereras av Nordin, är det de svenska myndigheterna som är 

den drivande aktören, medan i Nordins version försöker myndigheterna att göra en 

oundviklig dödsvandring så lätt som möjligt. Nordin menar att samerna håller på att dö ut, 

men Laulas version, där det finns en tydlig svensk aktör i det skeendet, kan inte fungera 

för att skapa opinion för de svenska nybyggarna. De svenska aktörerna i 

koloniseringsprocessen måste därför osynliggöras genom att Nordin istället åberopa en 

ofrånkomlig ”utveckling”. Denna kausaliering av koloniseringen, alltså att den bara är 

något som är ”dömt” att hända och som inte kan hjälpas, betyder med andra ord att det är 

samernas nomadism som leder till denna utveckling och inte svenska ageranden. Det är 

samernas anakronistiska tillhörighet som omöjliggör att deras tillgång till framtiden, och 

inte koloniseringsprocessen som sådan. Samerna kommer i Nordins version att 

porträtteras som att de, för att parafrasera Rohy, alltid redan kommer att ha dött ut. 
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Ett sätt att se på den här typen av argument där samerna framställs som i en oundviklig 

utdöende fas är att de skapar en retorisk konstruktion där samerna inte är produktiva 

medborgare. En konstant strävan mot framtiden är, enligt Edelman, en makt som styr in 

oss mot reproduktiv futurism, menad att definiera vilka som är ansvarfyllda medborgare i 

nationalstaten. Denna reproduktiva futurism innebär att vi disciplinerar oss att bete oss 

innanför normativitetens avgränsningar. I fråga om det svenska perspektivet på samerna 

innebär detta att man, för att bli sedd som en ansvarsfull medborgare, måste passa in i 

denna strävan mot den bättre framtiden, även om det i svenskarnas fall är den 

fantasmatiska Bonden, och inte Barnet, som står för denna normativa strävan. Då 

samerna fråntogs sin rätt till framtiden, fick det konsekvensen att ett svenskt retoriskt 

ramverk skapades där samerna inte var fullvärdiga medborgare med samma rättigheter 

och skyldigheter som svenskar.  

Barndomens temporalitet är intressant, då den hos Edelman står för den 

reproduktiva futurismen, alltså själva symbolen för vad vi måste kämpa för i nuet. Barnet 

i den bemärkelsen är en figur som visar på åt vilket håll som samhället ska utvecklas. I 

samernas fall ser det annorlunda ut, då de själva, som tidigare diskuterats, beskrivs som 

tillhörande barndomens temporalitet. Detta får även betydelse för deras rätt till framtiden. 

Ett exempel på när samerna beskrivs som fjällens barn och det får konsekvenser för 

framtidsbilden, är del V i Nordins artikelserie ”Fallet Laula” i Umebladet. Här citerar 

Nordin Norrbottensposten, som kommenterar bildandet av Lapparnes Centralförbund: 
 

Mot detta program finnes naturligtvis intet att invända. Tvärtom är det ett glädjande tidens 
tecken att föreningstanken vunnit insteg bland fjällens barn, ehuru man ej böra vara alltför 
sangvinisk i fråga om de blifvande resultaten af förbundets och de olika underafdelningarnas 
verksamhet. Hvad man emellertid inte kan gilla, äro de medel, förbundets spiritus rector, 
lappflickan Elsa Laula, begagnar för att lancera den nya rörelsen (Nordin Umebladet, 28/12-
1904).21 

 

Nordin har valt att citera en artikel som menar att ”fjällens barn” har tagit till sig den 

samtida temporalitetens föreningssträvanden, men att resultaten, det vill säga den 

framtida produkten av deras strävan, kommer att utebli. Laula beskrivs också som 

”lappflickan” trots att hon vid denna tid är 27 år gammal, vilket ytterligare infantiliserar 
                                                
21 Gustav Z. Hedenström som understödde samernas organisation, uttrycker rakt motsatt åsikt och tendens i 
en artikel med titeln ”Lappmötena i fjällen. (Bref från Fatmomakke.)”, den 18/7-1905, där Hedenström 
skriver att föreningen bevisar att den ”är sin svåra uppgift vuxen”, Hedenström Dagen, 18/7-1905.  
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henne och den rörelse som hon jobbade för.22 Barndomens temporalitet går intressant nog 

att jämföra med ålderdomens, som ofta beskrivs som ”den andra barndomen” för att den 

reproduktiva sexualiteten och det utvecklingsinriktade vuxna perspektivet bedöms 

försvinna. En annan artikel i Umebladet, ”Den gamla visan”, kopplar ihop samernas icke-

produktivitet med deras oförmåga att sköta ett jordbruk, med en koppling till ålderdomen.  

 
Men E.L. [Elsa Laula] och hennes kompanjoner ha glömt att ta med i räkningen, att 

lappen ej har den egenskapen, som oundgängligt behöfves för en jordbrukare, idoghet och 
uthållighet.  

Bonden arbetar i sitt anletes svett och hoppas, då en gång hans krafter tryta, att 
sonen skall föda honom; lappen deremot, önskar, att stat och kommun skall ta hand om 
honom på ålderdomen – derför går arbetet med slapphet.  

Om lappen lade sig mera vinning om vården af sina renar och lade sig mindre i 
bråket och uppviglingen, skulle det gå än en tid för många att vara sjelfegande. Men gifvet 
är, att lappen som det nu är ställdt måste gå under (Osignerad Umebladet, 13/2-1905).  
 

Även om detta citat har en del tydliga kopplingar till ett biologiskt rasistiskt tänkande då 

”lappen ej har den egenskapen” som krävs för att bli bonde, vilket bygger på 

föreställningen om nedärvda rasegenskaper, så menar jag att det finns andra, temporala, 

logiker i den här typen av argument som också fungerar rasifierande. Här målas en 

situation upp där Framtiden, förkroppsligad i form av en svensk bondeson, motiverar en 

svensk jordbrukare. För den samiska arbetaren (alltså renskötaren) finns det inte något 

eget fantasmatiskt Barn och fungerar som en motivation för utveckling, utan det är 

samerna själva som beskrivs som att de befinner sig i en icke-reproduktiv temporalitet. 

Den vuxenperiod som hos svensken definieras som produktivitet, i form av en son och av 

arbetet, definieras hos samen som en icke-produktivitet i form av en passiv, barnlös 

väntan på ålderdomen. En intressant aspekt är att åldern beskrivs på olika sätt för de två 

kategorierna. Åldern är en syftning på en dåtida temporalitet för den enskilda personens 

status, då den är en icke-produktiv temporalitet, även om den som företeelse kommer att 

ske i framtiden. Både samen och den svenska bonden ska bli icke-produktiva, men det är 

egentligen bara samen som får epitetet ”ålderdomen” uttalat om sig, medan svenskens 

                                                
22 Dock är det värt att påpeka att den första artikel som jag funnit av Laula från 1903 med titeln ”Ett nödrop 
från lapparna. Lapparna och nödhjälpsmedlen” är underskriven med ”Lappflickan Elsa Laula”, Laula 
Aftonbladet, 31/8-1903. Kanske var detta alltså ett epitet som hon själv valde att använda, eller så har 
redaktörerna på Aftonbladet lagt till det. Oavsett om det var en medveten strategi från hennes sida, eller om 
tidningarna valde att lyfta fram detta, kan genus ha spelat en roll i valet av detta epitet, då det tjänar till att 
förminska henne, eller göra henne mindre hotfull. Jag har inte funnit att Tomasson någonstans har fått titeln 
”Lappgosse”, vilket ytterligare förstärker att genus kan ha spelat in. 
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temporala framtid är ”då en gång hans krafter tryta”. Åldern beskrivs alltså hos den 

svenska bonden som ett slut på krafter, vilket underförstått betyder att dessa krafter ändå 

manifesteras i nuet, medan åldern hos samen är statisk och oförtjänt. Det finns också en 

skillnad i hur de ser denna framtida ålderdom an, då samen ”önskar” medan svensken 

”hoppas”, vilket ger olika konnotationer om deras aktiva strävan för att nå till denna 

framtid, där samen befinner sig i en tiggande ”önskande” ställning, medan den svenske 

bonden hoppas på utdelning av investeringen i sonen. Vi kan läsa den svenska Bonden 

som det Edelman kallar det fantasmatiska Barnet, eller med en med en mer passande term 

i detta sammanhang, den fantasmatiska Framtiden. En framtida symbol som “alone 

embodies the citizen as an ideal, entitled to claim full rights to its future share in the 

nation’s good, though always at the cost of limiting the rights “real” citizens are allowed” 

(Edelman 2004, 11). I den här debatten blir det också så att de som kan hävda en rätt till 

framtiden, alltså svenska nybyggare, får rättigheter som de som tillskrivs en avsaknad av 

framtid inte har tillgång till.  

Foucault menade att framtiden fungerar som en normerande makt i den biopolitiska 

nationalstaten. Denna normerande makt utgår från hela befolkningen och innebär en 

flytande maktutövning där alla medborgare utövar den gentemot sig själva och alla andra, 

för att få dem att inordna sig i det normativa (Foucault, 1997, 240, 246f). Retorikern 

känner igen två retoriska genrer där den förra makten, envåldshärskarens, i sin 

utformning fungerar genom en judicial retorik genom att döma om det förflutna, en slags 

domedagsretorik, medan den senare biopolitiska makten, råder över framtiden. Framtiden 

blir hos Foucault en teknologi för att utöva makt, som rättfärdigar disciplinering och 

särrättigheter för olika folk, för att skydda den egna rasens framtid. Makt och framtid 

kommer alltså att bli beroende av varandra. När svenskarna då försökte exkludera 

samerna från denna framåtsträvande utvecklingslinje genom att hävda att de höll på att dö 

ut, menar jag att de också försökte att utesluta dem från en normerande maktutövning. 

Det är genom denna biopolitiska makt som svenska journalister skapar en retorisk 

situation där svenskarna uppmuntras till att leva, till att hävda sin rätt till framtiden i 

dessa områden, medan samerna ska låtas dö, med vilket också följer att de förlorar sin 

rätt till marken. 
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Det finns ett intressant stycke i Inför lif eller död? där även Laula, likt artikeln ovan, 

framställer just arbetet i relation till ungdom, vuxenhet och ålderdom, men för henne ser 

det annorlunda ut. 

 
Genom att endast hafva dispositionsrätt till ett jordområde, lappskattelandet, och 

med dystra aningar vänta på den dag, då man blifva bortförd från sitt hem, där generation 
efter generation nedlagt sin ungdoms arbetskraft, sin mannaålders möda och ålderdomens 
arbetshjälp, kan icke gifva den arbetslust, en kraftig stam bör utveckla (Laula 1904, 14). 

 

Det är slående att hos Laula verkar dels varje temporalitet ha sitt arbetsområde, och 

därmed berättigande i produktiviteten, och dels att samerna framställs som historiskt sett 

villiga att arbeta. Återigen är det en linjär tidsuppfattning, där samerna alltid har arbetat, 

arbetar och vill arbeta, men där den nutida situationen är hindret, då samerna måste ”med 

dystra aningar vänta” på att bli bortkörda. Dock ser Laula att om detta hinder röjdes ur 

vägen så skulle samerna kunna ”utveckla” en ”kraftig stam”. Ordvalet, där samerna kan 

utvecklas, och alltså inte bara behöver beskyddas, syftar tydligt på att Framtiden är den 

temporala tillhörighet som rättfärdigar Nuet, även hos henne. Det utanförskap från en 

linjär temporalitet som svenskarna tillskrev samerna är alltså en grundbult i konflikten, 

där samiska skribenter försökte införliva sig i denna temporala strävan, medan 

svenskarna motarbetade detta genom att tillskriva dem en anakronistisk temporal 

tillhörighet.  

Pusch undersöker, som tidigare nämnts, varför svenskarna såg en nödvändighet i att 

segregera samiska barn till renskötande föräldrar och samiska barn till föräldrar med 

andra yrken. ”I kåtaskolan skulle barnen lära sig att älska det traditionella fjällsamiska 

levnadssättet (NB! inte någon moderniserad form utav renskötsel).” (Pusch 1998, 125) 

Uttalandet inom parentes är viktigt, då det motsäger att det enbart var 

nationalekonomiska skäl som gjorde att samerna skulle hållas inom fjällrenskötseln. Om 

syftet var att någon skulle utnyttja fjällen i största möjliga utsträckning och att undvika 

konkurrens om de mer låglänta skogsmarkerna, fanns det ingen anledning till att inte 

modernisera eller effektivisera fjällrenskötseln. Det är alltså inte bara nationalekonomiska 

skäl som gör att samerna ska hållas kvar i vad man ansåg vara deras traditionella näring. 

Det löper som en röd tråd i Fabians Time and Its Other att den Andra och den Första bör 

erkänna att de båda lever i samtiden, eller under samtidighet. Ett av de medel som Fabian 
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menar kan skapa en möjlighet för samtidighet är att den Första börjar se den Andra som 

producent i en marxistisk och materialistisk förståelse. Det kan naturligtvis vara en 

lösning att man börjar se den Andra som en produktiv tillgång, men i fallet med samerna 

så hade produktivitet lagligen skrivits bort och produktivitet blivit temporalt kodat som 

utanför framtida möjligheter för samerna. Därför pekar denna frånkoppling från 

produktivitet inte enbart på marxistisk produktivitet, eller på en frånvaro av makt över 

produktionsmedel. Det handlar snarare om att produktivitet blir rasifierad.  

Foucault menar att den biopolitiska makten som uppkom i och med modernitetens 

framväxt är en form av rasistisk makt. Inte en rasism som baseras på blodlinje eller 

utseende, men en makt som resulterar i en exkludering från en evolutionistisk tidslinje, 

eller från det som ska få leva vidare.  

 
How can a power [biopower] such as this kill, if it is true that its basic function is to 

improve life, to prolong its duration, to improve its chances, to avoid accidents, and to 
compensate for failings? […] Given that this power’s objective is essentially to make live, 
how can it let die? How can the power of death, the function of death, be exercised in a 
political system centered upon biopower? 

It is, I think, at this point that racism intervenes. I am certainly not saying that racism 
was invented at this time. It had already been in existence for a very long time. But I think it 
functioned elsewhere. It is indeed the emergence of this biopower that inscribes it in the 
mechanisms of the State. It is at this moment that racism is inscribed as the basic mechanism 
of power, as it is exercised in modern States. […] 

What in fact is racism? It is primarily a way of introducing a break into the domain of 
life that is under power’s control: the break between what must live and what must die. 
(Foucault 2004, 254) 
 

Genom att exkludera samerna som aktörer i en framtidssträvande nutid, kom den svenska 

befolkningen inte att representeras som en agent som förklarade krig mot en annan 

befolkning (vilket enligt Foucault var sättet man såg på landerövring före biopolitikens 

frammarsch). Svenskarna kom istället att bli del av en levande befolkning (alltså en med 

rasistiska framtidsutsikter) och det är genom detta som den vinner en rasistisk makt över 

det som höll på att dö, det vill säga samerna. En diskurs som baseras på att ett folk snart 

inte kommer att existera som ett folk, fungerar som en konstruktion där en människa ses 

som snart-inte-människa, eller annorlunda uttryckt, att samerna objektifierades såsom 

snart-döda-ting.23 Detta, menar jag, bidrog till att omöjliggöra att Laula och andra 

                                                
23 Det är intressant att notera, även fast det faller utanför den undersökta tidsperioden, att samerna också 
bokstavligen kom att bli objekt som kunde flyttas omkring under tvångsförflyttningarna av stora samiska 
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politiska ledare för samerna fick gehör för sina åsikter. Jag vill understryka att när 

samerna bedömdes som ståendes utanför en svensk futuristisk reproduktion, så bedömdes 

de därmed också såsom varande något annat än fullt ut närvarande mänskliga subjekt i 

den samtida debatten. 

Så här långt har jag alltså diskuterat hur samerna klassificerades som nomader och 

därmed kom att tillhöra en dåtida temporalitet. Dock fungerande det inte att enbart 

tillskriva samerna en dåtida temporalitet, då en äldre temporal tillhörighet skulle ge dem 

äldre rätt till landet och den motsade inte en eventuell utvecklingspotential. Genom en 

normerande maktutövning där produktivitet var ingångskravet för att klassificeras som en 

ansvarsfull medborgare kom samernas tillskrivna brist på futuristisk strävan att få en 

biopolitisk rasistisk underton, där samerna hela tiden uteslöts från makt, och enbart 

beskrevs som utdöende objekt. Detta leder till den återstående temporala premissen i 

diskussionen, den samtida, där tillhörigheten i en dåtid, i avsaknad av en framtid, tog sig 

olika uttryck när det kom till att behandla den samtida politiska frågan.  

 

Samtiden: Anakronismen 
Denna kombination av en dåtida temporal tillhörighet och en brist på futuristisk strävan, 

gjorde att svenska journalister ofta förlorade den samtida politiska debatten ur sikte. 

Fabian ställer i Time and Its Other frågan ”whether and how a body of knowledge is 

validated or invalidated by the use of temporal categorization” och menar att man inte kan 

finna svar på den frågan genom att enbart titta på hur antropologer konstruerar Tid, utan 

man måste titta på vad det är de försöker fånga med detta (Fabian 1983, 25). Hans svar är 

att syftet med kolonial kommunikation är att skapa en distans mellan den som refererar 

och den som refereras, alltså i denna undersökning mellan svenska journalister och samer. 

Han menar att en grundläggande aspekt av den här retoriken är ett ”denial of coevalness” 

eller ett förnekande av samtidighet. Han utvecklar detta begrepp såsom; ”a persistent and 

systematic tendency to place the referent(s) of anthropology in a Time other than the 

present of the producer of the anthropological discourse” (Fabian 1983, 31, kursiv i 

original). Detta stycke undersöker hur den samtida problematiken bemöttes av de svenska 
                                                                                                                                            
grupper under 1920-talet, se Lantto 2000, 131-145; och Lantto 2008, 141-166. Densamma synsätt fanns 
även tidigare, under 1890-talet, då man planerade tvångsförflyttningar, men som aldrig genomfördes, se 
Lantto 2006, 38-63. 
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journalisterna och se hur ett förnekande av samtidighet aktualiseras genom två olika 

tendenser; den romantiserande och den dialektiska uteslutningen.  

Ett intressant exempel på det första, romantiserande synsättet, är när en svensk 

journalist tappar bort Laula som politisk aktör för reformer i nutiden, trots att Laula stått 

framför honom, i en artikel i Dagens Nyheter från 24/10-1904 med titeln ”Elsa Laula och 

lapparna”. Den anonyma artikelförfattaren är genomgående positivt inställd till samernas 

sak, och ägnar mycket plats åt att beskriva vad Laula hade att säga om samernas situation. 

Artikeln är överlag mycket saklig och refererar i detalj vad Laula och Hedenström, 

”lapparnas bispringare”, sagt på ett möte i Stockholm. Vad som är intressant är att 

författaren, i en artikel som ställer sig mycket sympatiskt till den politiska debatten och 

samefrågan, ändå väljer att introducera sitt intryck av Laula på det här sättet: 

 
Föredraget var icke anlagt på att röra publiken till onödig sentimentalitet, därför borgar den 
unga lappskans käcka och sunda entusiasm, men man måste icke dess mindre känna sig rörd 
vid tanken på detta ensamma folk, så ensamt och hjälplöst att det i sin förtviflan mottagit en 
ung, offervillig flickas tillbud att söka utverka lag och rätt åt dem. Onekligen hade hela detta 
företag något af sagans stämning öfver sig, ehuru Elsa Laula alls icke tar sig ut som en 
sagoprinsessa eller ens som någon mångbesjungen historiens hjältinna (Osignerad Dagens 
Nyheter, 24/10-1904). 
 

De liknelser som författaren använder sig av är sagoprinsessan – ett väsen som ständigt 

befinner sig i sagans temporalitet, i ett ständigt ”det var en gång” – och en historisk 

hjältinna, som tydligt tillhör en dåtida temporalitet. Artikelförfattaren menar dock att 

Laula inte liknar de liknelser författaren ändå använder sig av. Jag menar att detta tyder 

på att idébilden av samerna som anakronistiska skymde bilden för det samtida politiska 

subjektet Laula. Så, även när Laula stått inför författaren och talat om den samtida 

politiska situationen, väljer författaren att läsa henne i en anakronistisk fantasmatisk tid. 

Laula blir, för att återigen parafrasera Rohy, att aktualisera fantasin om anakronismen, så 

att de som upplever sig leva i kronologin kan få en motsatt spegelbild som reflekterar 

deras egen linjära utveckling. Författaren beskriver även att samefrågan hade en ”sagans 

stämning” över sig, vilket återigen omöjliggör ett skapade av ett aktivt ”här och nu” utan 

förlägger samefrågan utanför vetenskaplig tid. Det är strängt taget inte enbart ett 

skapande av samerna som ”the Indian of the Past” utan det är anakronistisk tid helt 

utanför mätbar tid, eller annorlunda uttryckt, det är nästan-verklig tid, med en nästan-
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verklig fråga och med nästan-verkliga subjekt. Detta innebar att möjligheten till 

eventuella ageranden för samernas sak, med verkliga samiska subjekt, hamnade så att 

säga utanför sagans sista ”snipp, snapp, snut”. I romantiserande artiklar som denna, 

menar jag att den nutida temporaliteten exkluderas genom en mytologiserande 

tidsuppfattning där samerna befinner sig utanför linjär tid. I enlighet med Kaiwar och 

Mazumdars diskussion i antinomies of modernity, är detta är ett exempel på när mytisk 

tid förs över på en modern vetenskaplig, eller naturaliserad, tidsuppfattning. Vi har alltså 

en skärningspunkt där samerna som romantiska väsen ska transkriberas över på en 

politisk aktualiserad vetenskaplig tidsuppfattning, men att samerna och deras politiska 

frågor inte finner en plats i den sortens linjära tid i den svenska medierepresentationen.24  

Laula menade att en kombination av jordbruk och renskötsel var den bästa 

lösningen, och att samerna även skulle få juridisk äganderätt till sina lappskatteland. Ett 

fåtal svenska skribenter ansåg också att en kombination av jordbruk och renskötsel borde 

vara möjligt. Till exempel trycker Norrbottens Kuriren 1906 ett osignerat brev till 

redaktionen, under titeln ”Äro lapparne ett utdöende folk?”. Skribenten är antagligen 

svensk då brevet börjar med att uttrycka sitt missnöje med att samerna inte vaktar sina 

renar särskilt väl. Lite längre fram fortsätter brevet: 

 
Och efter allt att döma torde den tid ej vara aflägsen, då detta förnöjsamma, för det forntida 
Lappland så viktiga djur [renen] endast återfinnas i enstaka exemplar. Och med renen följer 
lappen. Så snart tvånget att följa sitt oroliga husdjur försvinner, kommer det nomadiserande 
släktet att öfvergå till ett bofast som ju redan skogs- och fiskarlappar. Men numera förenas 
härmed i regel äfven ett om ock blygsamt åkerbruk, hvilket år från år utvidgas, och skulle 
den mer romantiska nomaden försvinna, så erhålles i stället en jordbrukarestam, fullt 
acklimatiserad i detta karga land och som intelligent och vaken ej skall dröja att tillägna sig 
de metoder, hvarigenom han lättast kan återvinna den ställning han förlorat i strider mot den 
frambrytande kulturen (Osignerad Norrbottens Kuriren, 5/10-1906). 
 

Här har vi alltså en övergång från mytologiserad tid – den romantiska nomaden – som när 

den försvinner kommer att övergå till vetenskaplig tid – den jordbrukarestam som är fullt 

acklimatiserad för att leva i fjällen. Den mytiska tidsuppfattningen är alltså på utgående 

till förmån för den vetenskapliga mätbara, och författaren antyder att dessa vetenskapligt 

förankrade samer har biologiska egenskaper för att klara sig bättre i dessa trakter än 

                                                
24 Samerna hade tidigt figurerat som utövare av häxkonst i tidiga litterära skildringar, se Broberg 1982, 27, 
men kom under 1800-talet att främst skildras med nationalromantiska inslag, ibland med mytiska inslag, se 
Lundmark 2000, 7 f; och Brändström 2000, 51 f. 
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svenskar. Så, även om författaren här övergår till naturvetenskaplig rasism där naturliga 

egenskaper gör att samerna är vetenskapligt mer anpassade för dessa trakter än 

svenskarna, så inkluderas samerna i en linjär tidsuppfattning framåt.  

Dock svarade ofta andra journalister på förslaget att samerna skulle få ägna sig åt 

jordbruk och därmed inkluderas i utvecklingsbaserad tid, att varhelst det hade provats 

hade det lett fram till fattigdom och död, då samerna inte klarat av jordbruket. En 

osignerad artikel i Svenska Dagbladet från 1904, diskuterar under titeln ”Lappfogden om 

lappfrågan” frågan om huruvida jordbruk och renskötsel kan kombineras. 

 
Huru lämpligt det kan vara att söka förena jordbruk och renskötsel ådagalägger 

lappfogden med från erfarenheten direkt hämtade exempel och anmärker, att den af Laula 
härutinnan föreslagna åtgärden [rätt till bofasthet, äganderätt och ett inlösande av 
nybyggarnas ägor] måhända vore beaktansvärd, om den gällde att för framtiden rädda 
nomadlifvet, men att den icke ens bör ifrågasättas, då den otvetydigt endast komme att 
påskynda renskötselns undergång och vara till största skada för de bofasta å såväl svenskt 
som norskt område (Osignerad Svenska Dagbladet, 26/8-1904). 
 

Det är intressant att Laulas föreslagna åtgärd faktiskt inte bemöts, då lappfogden, genom 

artikelförfattaren, inte besvarar huruvida det vore möjligt för samerna att bedriva både 

jordbruk och att få äganderätt. Istället besvarar han en annan fråga, det vill säga huruvida 

förslaget påverkar framtiden för den nomadiserande rennäringen. Skyddandet av den 

nomadiserande rennäringen prioriteras alltså högst, trots att undergången för den 

näringen bedöms som enbart en tidsfråga. Man bemöter därmed förslaget med en 

hänvisning till en icke-existerande framtid. Det här är ett sätt där vetenskaplig tid verkar 

på ett dialektiskt plan, mellan dåtid och framtid, för att utesluta samtiden.  

Frågan om samerna ska få ägna sig åt jordbruk eller inte är en av de mer aggressiva 

debatterna, och de byar som av Laula lyfts fram som exempel på att en kombination av 

jordbruk och renskötsel fungerar utmärkt, framställs av vissa svenska journalister som de 

fattigaste av samebyarna. Del IV i Nordins artikelserie har en ganska lång beskrivning av 

vem som ger bistånd till vem, där Laula, refererat av Nordin, menar att samer som 

kombinerar näringarna klarar sig ”betydligt bättre än de svenska nybyggarna ofvan 

odlingsgränsen, hvilka lappen gång efter annan får understödja med foder och dylikt”, 

medan Nordin menar att förhållandet oftast är det omvända (Nordin Umebladet, 21/12-

1904). Sedan följer en intressant diskussion om Tärna socken, som Laula tar som 
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exempel för att en kombination av näringarna går bra, medan Nordin hävdar att Tärna är 

mycket fattigt. Han fortsätter i nästa artikel i sin serie ”Fallet Laula” med att diskutera 

Tärna och Laulas förslag.  
 

Detta af mig framhållet för att visa, hur allmän fattigdomen är i Tärna socken, som för 
öfrigt är beryktad för blandade äktenskap, hvilkas frukt blifvit nordiska ”mestiser”. Nu ett 
uttalande direkt om rena lapparna. 

I Umebladet af den 9 sept. i år skrifver en ”aktad insändare”, hvars framställning 
”torde innebära ett godt stycke af sanningen”, bland annat följande: ”Elsa Laulas påstående 
att lapparna skulle reda sig bättre med jordbruk tillsammans med renskötsel, kan på inga 
villkor anses rimligt.” Denna sanningsälskare är bosatt i Tärna och har ej tigande kunnat läsa 
Laulas lindrigast sagt djärfva skrifverier. Han framhåller vidare, att det just inom Tärna ges 
alltför många exempel på att lappar, som på samma gång idka jordbruk och renskötsel, 
”totalt misslyckats, så i ena som i andra yrket”, äfven fastän ”de tagit en del goda, till och 
med de bästa nybyggen i anspråk”. […] 

Hvad tycks? Jag tycker, att förhållandena i Tärna sia om, hur det af Elsa Laulas 
planerade lappriket skulle komma att ta sig ut förverkligadt… ”Om man finge skänka Tärna 
åt Norge!” utbrast en gång en brydd skämtare. Finge Elsa Laula sitt recept expedieradt, 
skulle Sveriges regering och riksdag snart frestas att utropa: Om man kunde skänka Elsa 
Laula och hennes nya Lappland åt Norge! ”Om man kunde”, ty norrmännen, som nödgats 
stifta drakoniska lagar för lapparnas räkning, skulle nog vara så kloka, att de betackade sig. 

”Beträffande räddandet af nomadlifvet och renskötselns undergång, äro dessa frågor 
så pass debatterade, att lappfogdens inlägg i frågan kan sägas vara naivt.” fortsätter Elsa 
Laulas visdomsman. ”Lappen måste till slut bli jordbrukare. Renen finner icke sin utkomst i 
dessa trakter.” Och så vidare. 

Att renskötseln och dermed nomadlifvet i norden en gång måste gå under vet 
lappfogden Burman mycket väl, men han vill ej, som han klart säger, ”p å s k y n d a 
renskötselns undergång”, hvilket Elsa Laula deremot i praktiken vill – märken det en gång 
för alla, nomadlappar! – fastän hon för skenets skull och för att vinna lättroget folks 
sympatier ordar nog så rörande, och öfverdrifvet förstås, om renhjordarnas undanträngande 
till de kala bergstopparne (Nordin Umebladet, 23/12-1904). 
 

I den första delen av citatet gör Nordin ett rasistiskt påstående om ”nordiska mestiser” 

och ”rena lappar”, vilka är rasdefinitioner baserade på biologi, men det jag vill påvisa är 

inte bara att Nordin var ovanligt explicit i sina rasistiska åsikter. Det som istället är av 

vikt för resonemanget är att han går över från biologistiska kategorier till näringsmässiga, 

utan att steget däremellan verkar vara särskilt stort eftersom han varken rättfärdigar eller 

kommenterar det. Nordin argumenterar i artikeln för att fattigdomen i Tärna beror på att 

samerna övergett den nomadiserande fjällrenskötseln till förmån för en kombination av 

renskötsel och jordbruk. Nordin utgår alltså ifrån tydliga dikotomier i form av renskötsel 

– jordbruk, respektive nomader – bofasta, vilket gör att de samer som inte passar in i 

denna indelning porträtteras som anomalier i negativa termer. Dessa ställs sedan – som i 

förbigående i samma mening – i relation till ”nordiska mestiser”, vilka också porträtteras 
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som anomalier, även fast kategorin denna gång är biologistisk. Nordin övergår sedan till 

att tala om ”rena lappar”, vilket är ett uttryck som tar sin utgångspunkt i ett biologistiskt 

rasistiskt tänkande, då det knyter an till ”renrasig”. Det framgår dock av exemplen som 

han tar upp att han med detta uttryck menar de fjällrenskötande nomadiserande samerna. 

De biologistiskt baserade uttrycken ”rena lappar” och ”mestiser” går alltså över till att 

handla om näringsfång. Det tyder på att Nordin sätter likhetstecken mellan en 

yrkesbaserad och en biologiskt baserad rasuppfattning.  

En annan intressant aspekt av det här citatet är att det verkar otroligt att Nordin 

faktiskt vänder sig till de ”rena” fjällrenskötande och nomadiserande samerna, då han inte 

har så mycket att erbjuda dem. Hans version av deras framtid är ju ett långsamt 

försvinnande, under vilket de ska beskyddas men likväl oundvikligen gå under. Istället 

verkar det troligt att han vänder sig den svenska läsekretsen som kan bekräftas i sin 

uppfattning om att ett skyddande av den traditionella näringen, som är kodat som dåtida 

eller efterblivet, är det mest humana alternativet för samerna, utan att man för den delen 

behöver erkänna dem ett handlingsutrymme. Den temporala premissen för all 

argumentation i denna artikel är den skeva konstruktionen att samerna alltid snart 

kommer att ha dött ut vilket gör att Laulas förslag, som motsäger detta, bemöts med 

tystnad. Laulas fastslagande tes att ”Lappen måste till slut bli jordbrukare” bemöts inte, 

annat än med det ironiska konstaterandet ”och så vidare”. Dessa artiklar skiljer sig från 

de mer romantiserande, i vilka den dåtida sagan om samerna skymmer synfältet för 

samtida politiska problem, i och med att dessa artiklar ser problemen men inte erbjuder 

någon lösning. Den här typen av representation av mer naturaliserad tid visar på en bild 

där samernas samtid antingen bemöts med en syftning på att de ska fortsätta tillhöra 

dåtiden, eller att de saknar framtid. Denna dialektiska rörelse mellan dåtiden och (den 

icke-existerande) framtiden, gör att samtiden faller mellan den retoriska framställningens 

stolar. Det etableras en retorisk bild där samerna tillhör en skev temporal tillhörighet där 

dialektiken dåtid – framtid inte erbjuder en samtida agerande plats.  

I den här sortens argumentation var svenskarna ofta sympatiska till att 

koloniseringen hade försvårat samernas situation tidigare, och erkände ofta att oförrätter 

hade begåtts mot dem. Ett exempel är Janrik Bromés artikel ”Ett inlägg i lappfrågan. III. 

Huru lapparna nu har det ställdt” som beskriver hur samerna för ett 70-tal år sedan hade 
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marker runt Kultsjön ”i sina händer” (Bromé undviker med den formuleringen ett 

ställningstagande i den juridiska diskussionen om huruvida lappskattelanden innebar 

äganderätt eller nyttjanderätt). ”Nu däremot behärska nybyggarne till största delen denna 

sjö och dess stränder, den ena byn har uppstått efter den andra och lapparne, dessa 

bygders urfolk, måste nu med sina hjordar hålla sig på tillbörligt avstånd.” Det 

motsägelsefulla i artikeln framkommer när Bromé menar att en kombination av jordbruk 

och renskötsel slutar i fattigdom, och slår fast att det är genom nomadiserande renskötsel 

som samerna kan bygga framtiden.  
 

På konferensen i Fatmomakke i fjor framhöllo lapparne enstämmigt att de af sitt innersta 
hjärta ville behålla sin stams särställning och ej införlifvas med svenskarne. Skall emellertid 
denna deras idé äfven för framtida dagar kunna äga bestånd, måste vårt lands lappfolk öfver 
allt se till att renskötseln fortfarande som hittills blir deras hufvudnäring. Om denna 
emellertid skulle öfverges för nybygget, blir det ock slut med särställningen och de svenska 
lapparnes saga är sannolikt snart all. Ty det är på fjällapparne, på de renskötande, som 
framtiden för same-folket nu måste byggas (Bromé Hernösandsposten, 6/10-1906). 
 

Det här är ett av de mer positiva citaten och Bromé argumenterade för samernas sak, men 

han diskuterar inte att antalet samer som levde som nomadiska renskötare minskade på 

grund av minskade landområden. Han drar istället slutsatsen att minskningen beror på att 

samerna tar hand om sina renar sämre. Vad som är intressant utifrån ett temporalt 

perspektiv är att hos Bromé finns det ett tydligt Nu, men det är ett villkorat Nu, som 

enbart rättfärdigas med kampen för framtiden, ”[t]y det är på fjällapparna, de 

renskötande, som framtiden för same-folket nu måste byggas” (min kursiv). Och denna 

framtid ligger paradoxalt nog inom en traditionell (dåtida) livsstil som inte får ändras, då 

samernas ”särställning” ligger däri. Det innebär alltså att den framtid som Bromé 

föreskriver för samerna är en statisk och icke-utvecklande framtid, och orimligt nog vad 

som tolkats i svenska ögon som en dåtida framtid. Den här dåtida framtiden fungerar illa 

med bilden av den framväxande industrialiseringen av Västerbotten, Norrbotten och 

Jämtland, och modernitetens syn på framtiden som ett projekt vilket vi ständigt ska sträva 

mot att förbättra. Det koloniala objektet tillskrivs alltså en annan tidstillhörighet än den 

kronologiska, vilket i förlängningen innebär att svenskarna förnekar samerna en 

samtidighet, eller ”denial of coevalness”. Denna distans, eller icke-samtidighet, är alltså 

något som upprätthålls av de svenska journalisterna, när de gestaltar samtiden för 
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samerna som antingen en rest från en dåtid, eller som att den saknar rättigheter då den 

inte kan rättfärdigas genom framtiden.  

Samiska skribenter protesterade förstås mot denna förlust av sin framtid, och 

tillhörande i dåtiden, med vilken de förlorade sina landrättigheter och subjektsposition i 

samtiden. De påpekade ständigt vikten av den samtida temporaliteten, där det framställs 

som tydligt att den pågående – alltså den samtida – koloniseringen var roten till 

problemen. Laula föreslog att samerna skulle få tillåtelse att ägna sig åt en kombination 

av jordbruk och renskötsel, vilket var en fråga som hon benämnde som samernas ”fråga 

på lif och död”, samernas ”lifvsfråga”, eller som i titeln på hennes skrift ”Inför lif eller 

död?”.25 Det är värt att lägga märke till att möjligheten till liv för samerna var ett reellt 

alternativ för Laula. Laula har också ett annat sätt än de svenska journalisternas att se på 

den historiska utvecklingen i Sverige. I artikeln i Aftonbladet med titeln ”Ett nödrop från 

lapparna. Lapparna och nödhjälpsmedlen” beskriver hon den svenska historien och hur 

samerna kan relatera till den. 

 
Ännu ett kapitel ur historien fattar jag ganska väl. Det behandlar visserligen 

medeltidsförhållanden, men historien upprepar sig åter och återigen, säger man. Och det är 
nog därför, som jag kan förstå, huru det var under en viss medeltidsperiod. Då lappen läser 
om, huru Sveriges folk tyranniserades af danska och tyska fogdar jämte romerska präster, så 
begriper han det! Huru dessa herrar, som voro af en annan nation, litet eller intet frågade efter 
eller ens ville förstå svenska folkets intressen och behof. Huru fogden och prästen endast 
voro vampyrer, som sögo svenska folkets blod, dess lifskraft.  

[…] 
Lappens hjärta röres likväl som andra svenskars hjärtan – vi äro svenskar vi också – 

vid minnet af Engelbreckt, befriaren. I Örebro såg jag statyn af honom, den ädle, energiske 
mannen, som oförskräckt förde de betrycktas talan. Den man som vågade, då intet annat 
hjälpte, hålla i yxskaftet och låta yxan gå för bräckandet af fogdeväldet. Hvad han liknade en 
– lapp, den lille mannen med sitt långa hår och sitt lifbälte! (Laula Aftonbladet, 31/8-1903) 
 

Det är naturligtvis en retorisk strategi från hennes sida att jämföra den svenska och den 

samiska historien, och därmed försöka överbrygga den distans som hade skapats kring 

samerna som ett dåtida objekt som de nutida svenskarna beskrev. Laula vänder istället på 

rollerna och låter samerna studera den svenska dåtiden, men i hennes version leder det till 

                                                
25 Titeln på Lanttos avhandling, Tiden börjar på nytt, som är hämtad från dikten Giela Giela av Paulus 
Utsi, visar också på att det temporala var av oerhörd vikt för samerna även senare, och att det då, liksom 
innan, var viktigt att hävda sin rätt till framtidsperspektivet, se Lantto 2000, v). Exemplen är många, men 
nämnas kan även att konferensen i Jokkmokk 2006 för samisk forskning hade titeln Vaartoe – Samisk 
forskning inför framtiden vilken pekar på hur den temporala premissen finns kvar i argumentationen, 
återigen med framtiden som viktigaste motivator, se Sköld (red.) 2008, 9-17. 
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en ömsesidig förståelse. I hennes exempel med Engelbrekt så förenas till och med de 

olika folken i hans gärningar. Hela detta stycke är ett hot om kamp och uppror då Laula 

jämställer sig själv och samerna med Engelbrekt, men det rymmer också ett samiskt-

svenskt förenande i en gemensam erfarenhet av förtryck och fogdevälde, vilket därmed 

också förenar en svensk och en samisk historieutveckling.  

 

Sammanfattning av temporalitet 
Jag har här argumenterat för att den vanliga tolkningen av temporala tillhörigheter för 

ursprungsbefolkningar bör vara mer komplex än enbart såsom ”the Indian of the Past” 

och där den starkaste temporala maktutövningen i föreställningen om ”the Vanishing 

Indian” snarast är att samtiden raderas ut, dels genom ett romantiserat eller mytologiserat 

utanförskap i en kronologisk tidsuppfattning, och dels genom en förlust av en reproduktiv 

futurism. När då samernas samtid enbart kan sättas i relation till deras framtid, som trots 

allt inte kommer att existera, förlorar det nutida perspektivet sin deliberativa funktion. 

Samerna befinner sig därför både i en romantiserad diskurs och i en naturaliserad diskurs 

där de placeras, inte bara i en dåtid, utan de saknar också nutid, eftersom framtiden inte 

kan fungera som ett rättfärdigande av deras politiska aktioner. Den yrkeskategori som 

nomadiska renskötare som samerna tillskrevs kom alltså att få rasistiska undertoner 

genom temporala logiker som följde med den definitionen. Genom att antingen befinna 

sig utanför mätbar tid, eller tillhöra det förflutna utan någon framtid, kom samerna att 

förflyttas ifrån samtidens politiska fält, till att bli temporala nomader, ständigt i en 

gränslös anakronistisk temporalitet. 

 

Nomadism och spatialiteter: Att stillastående vandra 
Det går naturligtvis inte att separera den temporala ordningen från den spatiala och här 

detta kapitel utreder några av de spatiala premisser som användes tillsammans med 

temporala premisser för att retoriskt isolera samerna på fjället.  

”Lappfrågans” hetaste debatt under den här tiden kretsade kring huruvida samerna 

hade rätt till att äga land, eller om de enbart hade nyttjanderätt, och, ifall det senare skulle 

råda, huruvida nyttjanderätten skulle förbehållas endast nomadiserande renskötande 

samer, eller om rätten skulle inkludera alla samer oavsett levnadsstil och uppehälle. Det 
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finns alltså tydliga spatiala förutsättningar i debatten, och det är olika representationer av 

dessa som detta avsnitt undersöker. Debatten rörde sig främst kring vilken roll som 

naturen och landskapet spelade i samernas liv, alternativt vilken roll som tas för given 

som premisser för andra argument. Framförallt är det representationen av samernas 

rumsliga relation till fjällen, samernas förhållande till renarna och samernas ställning i 

förhållande till de långa avstånden som står i fokus. Dessa representationer ställs sedan i 

relation till hur ett produktivt rum konstitueras eller inte konstitueras. 

Forskningen kring spatiala representationer och geografi sysslar främst med 

urbanitet, natursyn och regionalitet. Naturen kommer i denna uppdelning framförallt att 

förkroppsliga en fantasi, dels om anakronismen (det oföränderliga) men också om det 

orörda och vilda, som ligger utanför stadens, regionens och geografins domän. Det är 

därför föga förvånande att samerna och renskötseln i källmaterialet nästan genomgående 

sätts i relation till natur, och inte till staden, regionen eller geografi, där en mänsklig hand 

tydligt format landskapet. Representationer av dessa finns dock med i debatten, där 

staden något schematiserat kommer att förkroppsligas av (ett svenskt) Stockholm och 

regionen av (de svenska) kuststäderna, men dessa fungerar ofta för att visa på att samiskt 

område är naturligt. Kritisk geografi och post-modern geografisk teori har med namn som 

Edward Soja och David Harvey påpekat att skrivandet av kartor, med gränser, ortsnamn 

och färgkodning, inte är neutrala beskrivningar av en verklighet. Det finns inget 

genomskinligt refererande av verkligheten över att skriva geografi utan den är formad av 

olika aktörer. När den retoriska kartan över Lappmarkernas tillgångar skrevs i media 

användes vissa typer av rumsliga representationer som en del i rättfärdigandet av att man 

tog ifrån samerna deras landrättigheter och tillskrev dem en anakronistisk plats i 

samhällsbygget. 

Det första kapitlet reder ut relationen mellan natur och människa och vem som är 

beroende av vem i vilken situation, där naturens egenskaper inte är neutrala beskrivningar 

av en miljö, utan där den fungerar som en premiss som skapar olika möjligheter för 

samerna och svenskarna. Här undersöks hur fjällen, renarna och avstånden utövade makt 

över samernas tillvaro. Det andra kapitlet jämför representationen av den samiska 

spatialiteten med den svenska, där naturen och det gränslösa vandrandet ställs i relation 

till det stängda moderna och produktiva rummet. Frågan av intresse rör hur samerna 
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kunde klassificeras utifrån en yrkeskategori, alltså en produktiv kategori, när den spatiala 

dimensionen av detta yrke inte definierades eller representerades i form av produktivitet. 

Båda dessa kapitel om spatiala representationer knyts kontinuerligt till den temporala 

representationen, där de båda logikerna ofta understödjer varandra. 

Barney Warf och Santa Arias skriver i The Spatial Turn att modernitetens 

historicism gjorde att temporala logiker överordnades spatiala (2009, 31 ff). Under senare 

postmodern teoribildning har den spatiala dimensionen lyfts fram och ställts bredvid den 

temporala.26 ”Social structures and relations are thus reproduced, and hence 

simultaneously changed, by the people who make them; individuals are both produced 

by, and producers of, history and geography. Given this logic, space could no longer be 

seen simply as a backdrop against which life unfolds sequentially, but rather, intimately 

tied to lived experience.” (Warf & Arias 2009, 4) Spatiala erfarenheter och 

representationer producerar alltså både geografi och historia, men under moderniteten 

överordnas historia, som den logik vari tillgången till överordnad makt finns. Blir den 

spatiala logiken viktig enbart för att tjäna den temporala, eller bidrar den själv med att 

införa olika makttekniker? För att konkretisera frågan i fallet med medierepresentationen 

av samerna, så kommer detta avsnitt att undersöka huruvida den spatiala representationen 

av att samerna hör hemma på fjället, ständigt vandrande, är helt beroende av en temporal 

logik som säger att fjällnomader var temporalt ”efter” i utvecklingslinjen, eller om den 

spatiala logiken bidrar med något utöver den temporala uppfattningen om samerna. 

 

Landskapet som kontrollerande: Fjällen, renarna och avstånden 
Detta stycke undersöker hur naturen kom att bli den mekanism, som förutom tiden, 

användes för att kontrollera representationen av samernas livsbetingelser. Fokus ligger 

främst på bergen och renarna, och hur dessa ”naturliga” fenomen utövade en makt över 

samerna som gjorde att deras kulturform borde vara nomadiserande. Även berrgen och 

avstånden undersöks utifrån hur de fungerade för att utmåla samerna som aktiva eller 

inaktiva subjekt i debatten. Detta kommer att mynna ut i en diskussion om hur spatialitet 

verkade efter rasifierade skiljelinjer mellan samer och svenskar. 
                                                
26 Warf & Arias, 2009, 2; se liknande diskussion i Harvey 2006, 270-293. För en historisk genomgång, se 
även Casey 1997, där 162-342 behandlar utvecklingen från moderna till postmoderna uppfattningar om 
spatialitet och platser.  
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Karin Johannisson diskuterar i ”Det sköna i det vilda”, ur Paradiset och vildmarken, hur 

naturbegreppet har förändrats i västerländsk kultur (1984, 15-81). Hon sammanfattar: 

”Vad är då vild natur? Något givet svar går inte att fixera, utan frågan måste besvaras 

längs en glidande skala. Begreppet vildmark respektive civilisation placeras då som de 

båda ytterpolerna i ett spektrum där mittpunkten utgörs av odlingslandet – 

sammansmältningen av naturen och människans resurser. Graden av ”vildhet” står alltså i 

omvänd proportion till graden av mänsklig kontroll.” (Johannisson 1984, 17) I och med 

en sådan västerländsk natursyn, är det alltså rimligt att samerna, som inte hade odlat upp 

jorden i någon större utsträckning, bedömdes stå närmare det vildare stadiet.27  

Uppman har visat i Samhället och samerna (1978) hur man från svenskt håll i 

enlighet med Spencers ”survival of the fittest” menade att olika raser anpassade sig efter 

naturen i vilken man levde. Det gjorde att man i debatten ibland ansåg att samerna skulle 

kunna överleva, att de till och med skulle klara sig bättre än svenskarna, om de bara 

stannade i den miljö som de var anpassade för.  
 
Nomadernas bättre framtidsutsikter i jämförelse 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 istället fått en bondenatur, men i denna situation 
befann de sig konkurrens med en överlägsen ras och kunde inte äga bestånd som samer. 
(Uppman 1978, 48) 
 

Denna syn var ett tveeggat svärd för samerna. Den företräddes av många svenska 

förespråkare, där framförallt professor Wiklund och de olika företrädarna för 

nomadskolesystemet framträder väldigt tydligt, vilka arbetade för att stärka samernas 

ställning på vissa plan (Lundmark 2002, 82 f; Sjögren 2010, 49-58). Den synen innebar 

att samernas ”naturliga” rätt till marken stärktes. Enligt Uppmans och Sjögrens källor 

(olika representanter för nomadskolan) bedömdes samerna i denna miljö som mera 

lämpade och livskraftiga i fjällen. Om de alltså bara stannade där, så skulle de överleva.28 

                                                
27 För en vidare diskussion om hur olika former av renskötsel bedömdes som ”vilt”, se Uppman 1978, 47 ff; 
och för en diskussion om dagens syn, där renarna ses i vidare bemärkelse som delvis vilda och delvis 
domesticerade, beroende på relationen till jägarna/renskötarna, se Beach & Stammler 2006.  
28 Se även Erlandson-Hammargrens diskussion om hur vissa kritiker till industrialiseringen såg samerna 
som den grupp som, med sin naturliga anpassning, skulle överleva efter att industrialiseringen misslyckats 
och gått tillbaka, Erlandsson-Hammargren 2006, 414 f. Bilden från lappväsendets sida är mycket 
motsägelsefull, men i olika perioder har de nomadiserande renskötande samerna i framförallt Norrbotten 
lyfts fram som att de, implicit genom en mer äkta renskötsel, hade fler möjligheter till utveckling och att 
leva kvar, Lantto 2010, 34. 



 54 

Detta stärkte naturligtvis samernas ställning ur vissa temporala aspekter, då det gjorde det 

svårare att hävda att samerna skulle dö ut oavsett vilken politik svenskarna förde.  

Samtidigt innebar denna syn väldigt begränsade möjligheter för att temporalt kunna 

hävda en rätt till utveckling, då den samiska rasen bedömdes som naturligt anpassad för 

att syssla med renskötseln. Det var alltså ett helt statiskt synsätt på naturanpassning. 

Spencers syn kom att få stort genomslag runtom i världen under den här tiden, och det 

utvecklades en “tendency to interpret the organic link between the living and the natural, 

the creature and its environment, as a fixed, necessary and causal relationship” (Meléndez 

2009, 178). Den kausala relationen är viktig i den samisk-svenska debatten, då denna 

innebär att det naturliga urvalet inte hade kunnat ske på något annat sätt än som det 

gjorde (slumpen var starkt nedtonad). Företrädare för synen att samerna var naturligt 

anpassade för renskötseln menade ofta att de olika grupperna och deras näringar kunde 

komplettera varandra, då man hävdade att de använde olika ekologiska nischer. Det blev 

därmed svårt för samerna att göra gällande att bönderna och renskötarna konkurrerade 

om markerna, då de enligt en kausal logik skulle ha utvecklats i symbios med varandra, 

där den enas utveckling inte hade kunnat ske om den konkurrerat med den andra. Det 

innebar alltså en starkare ställning för de svenska journalister som menade att ifall 

samerna och svenskarna inte kompletterade varandra i utnyttjandet av naturen, så skulle 

den ena av näringarna dö ut på grund av en inre logik, vilket i alla undersökta källor har 

bedömts som att det skulle vara samernas näring.  

Detta synsätt innebär naturligtvis alltid att samtidens samhällsordningar, i det här 

fallet en uppfattning om specifika rasegenskaper, blir ett befästande av den redan 

etablerade maktordningen. Eftersom det samtida samhällets ordning var ett bevis på en 

tvungen, kausal utvecklingslinje, var samtiden i sig själv bevis nog för att det fanns olika 

utvecklingar mellan samer och svenskar. Walter Benjamin uttrycker det här poetiskt i On 

the concept of history (1940): 

 
The nature of this melancholy [förlusten av det förgångna] becomes clearer, once one asks 
the question, with whom does the historical writer of historicism actually empathize. The 
answer is irrefutably with the victor. Those who currently rule are however the heirs of all 
those who have ever been victorious. (Benjamin 1940, VII) 
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Detta betyder att historien alltid tjänar dem som är segrarna, alltså de som har makten att 

definiera diskursen. Om man alltså gång på gång konstaterade att samerna levde i fjällen 

och att de var nomadiska renskötare så befäste man också att så hade skett på grund av en 

inre historisk logik som i sin kausalitet inte hade kunnat utvecklas på något annat sätt. 

Här kommer alltså den spatiala och den temporala dimensionen att kombineras till att 

retoriskt rättfärdiga att samerna skrivs ut från maktfull spatialitet. Därför hävdar jag att 

det också fungerade som en maktteknik att gång efter annan slå fast att samerna befann 

sig på fjället och att de enbart arbetade med renskötsel.  

Den tydligaste kontrollen av samiskt liv från naturens sida kom från renarna och 

fjällen. Dessa utövade olika former av inflytande för att samerna naturligt skulle syssla 

med nomadiserande renskötsel. I denna artikel i Umebladet från 1906, under titeln ”Elsa 

Laula. Lapparnas regent” beskrivs hur fjällen bör ha utövat en förädlande makt över 

Laula, men att det i hennes fall har misslyckats. 

 
Hastigt med snabba rörelser uppträdde å talartribunen en i fantasidrägt klädd kvinna 

*) hvilken syntes för länge sedan lämnat flickåldern bakom sig. ”Lappflickan” Elsa Laula 
stod framför oss. Det första intrycket blef: kan detta vara lapparnas så mycket omtalade 
förespråkerska? Vi trodde ej, att de i sin öfverväldigande storhet, så äkta natur påvärkande 
fjällen skulle kunna bibringa ett af dess barn den förkonstling, ja, scenvana som här var 
händelsen. 

*) Kom ej och säg att det var en äkta lappdräkt, nej långt trognare kopior finnas 
säkert att tillgå hos Nordiska kompaniet i Stockholm (Osignerad Umebladet, 28/2-1906). 
 

Citatet pekar på många intressanta tendenser i hur argumentationen fördes med 

utgångspunkt i spatiala premisser. Om man följer premisserna i detta uttalande så blir 

argumenten att om en samisk aktör ställer sig upp ”å talartribunen” så förlorar denne 

aktör också den förädlande natur som bergen medför. Det enda sättet för samerna, enligt 

citatet ovan, att behålla sin storhet och äkthet blir alltså att inte ställa sig upp för att tala. 

Fjällen fungerar här som en besjälning av samerna, och det är alltså ett tyst, inaktivt, och 

oföränderligt ideal som de ska symbolisera, och som ska utöva inflytande på samernas 

karaktär. Laula beskrivs alltså med ett antiretoriskt ideal för ögonen, där scenkonst och 

förkonstling ställs mot storhet och äkthet.29 Kontrasten ställs också till Nordiska 

                                                
29 Denna antiretoriska inställning ses tydligast i Umebladet, där Laula bland annat beskrivs i artikeln 
”’Lapparnas regentinna’ åter i farten” som den ”talföra fröken” som är ”[s]jälfsäker och osympatisk i ord 
och later”, och hos vilken ”lapp-tungan löpte utan återvändo”, A. H-t. Umebladet, 19/4-1907. Ett annat 
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kompaniet i Stockholm, som kommer att förkroppsliga den motpol som författaren ser 

mot fjällen, ur vilka Laula borde ha hämtat sin identitet. Laulas kläder beskrivs som en 

”fantasidrägt”, vilket kan tolkas som att författaren menar att samer som inte klär sig i en 

klädedräkt som svenskar uppfattar som passande, bedöms som fantasmatiska och alltså 

inte riktigt sanna. Artikelförfattaren frågar sig även ”kan detta vara lapparnas så mycket 

omtalade förespråkerska” (min kursiv), trots att hon var klädd i något som var ännu mer 

artificiellt än vad som kunde inhandlas på NK. Detta syftar till att misskreditera hennes 

status som ”riktig” same, och därmed förminska hennes betydelse i debatten, då det 

skulle göra att hennes ställning som ombud för samer försvagades.30 Det är äkthet (i form 

av fjällen) som ställs mot förkonstling (i form av en fantasidräkt), där Nordin menar att 

Laula påverkats åt fel håll. 

Laula och Tomasson skriver också in bergen i samernas erfarenheter av det spatiala 

rummet i ”Lapparnes försvarare”, men försöker vid upprepade tillfällen påpeka att 

samerna inte enbart bor i fjällen, och att de inte heller enbart kan leva av bergen. 

 
Det är gifvet att ett folk med så lugn och fridsam natur, som den vårt folk äger, högst 
ogärna tager initiativ till maktanspråk, utan vill hälst lefva i det lif, uppfyllt af kärlek och 
goda känslor, som besjäla vårt folks hjärtan. Oförstått har dock deras rätt och rättskraf, 
genom dess okunnighet om det lands lagar, hvilka de voro underkastade, så småningom 
nedtrampats. Nu var också hoppet, hoppet att trälande få lefva på de sista rästerna af vårt 
land borta och för de återstående af det fridsamma Sabmefolket finnes icke något obestritt 
lefvebröd, icke ens det som kan fås af den mest ofruktbaraste delen af provinsen, de kala 
fjälltopparna (Laula & Tomasson Västerbottens-Kuriren, julnummer 1904). 
 

                                                                                                                                            
exempel är när Umebladet citerar kritik mot Laula i ”Laulas stjärna i sjunkande” och menar att ”E.L. kunde 
ingenting svara härpå, utan måste under tystnad bita och svälja det sura äpplet”, Osignerad Umebladet, 
30/7-1906. Artikeln ovan slutar också: ”Med stora ord och åthärfvor vinnes så lite här i världen.” Dessa är 
dock ovanligt hårda formuleringar som inte kan sägas vara typiska, ens för Umebladet. 
30 Umebladet har ytterligare två artiklar, ”Storfrämmande” och ”Elsa Laulas kappa”, där de kritiserar 
Laulas kläder, men denna gång utan geografiska anspelningar. Artiklarna handlar om Laulas kappa, och 
Laula får försvara den i den andra artikeln. Även denna gång rör sig argumentet kring huruvida kappan går 
att ses som att den är anpassad för samer, där Laula menar att den är det, och artikelförfattaren menar att 
den inte är det. Umebladet trycker hennes svar på den första artikelns kritik om kappan, men avslutar den 
andra artikeln med att påpeka att Laula tror för mycket om sig själv om hon tror att tidningen vill ödsla 
bläck på att diskutera hennes kappa. Alltså syftar kritiken återigen på att tysta ner henne, då tidningen 
menar att ett bemötande av deras kritik är att tro för mycket om sig själv. Det är inte svårt att se kopplingar 
till Laulas kön här, då hennes kläder dels ställs i fokus för hennes identitet, och dels för att de kritiseras för 
att inte vara passande, och även för att tidningen beskriver att hon talar för mycket när hon bemöter deras 
kritik. Alla dessa är maskuliniserade härskartekniker för att hålla kvinnors identitetsyttringar inom ramen 
för deras utseenden, utan möjlighet att verbalt uttrycka dem. Osignerad Umebladet, 17/1-1906; och 
Redaktionen Umebladet, 19/1-1906. 
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I Laulas och Tomassons version är det uppträngandet på bergen, och det förlorade hoppet 

som följer på detta, som har gjort att samerna tagit till maktanspråk. Det som avviker från 

svenska journalisters uppfattning är att i Laulas och Tomassons fall fungerar bergens 

ofruktbarhet för att provocera fram maktanspråk och inte för att tysta dem. Laula och 

Tomasson ansluter sig alltså till att naturen har skapat vissa egenskaper för samerna, men 

genom att svenskarna har ifrågasatt deras spatiala rätt till denna natur har samerna 

tvingats till att ställa maktanspråk. Samma tendens syns i den första meningen i Inför lif 

eller död?: 

 
Långt uppe i fjällen i öfversta Norrland bor sedan mannaminnes tider vår stam. Svunna 
tiders häfder tälja dock att vi lappar icke alltid varit hänvisade till att söka lefvebröd bland 
kala bergstoppar, utan lemningar från forna tider visar att lapparna besuttit rymliga 
betesmarker under gynnsamma förhållanden (Laula 1904, 1). 

 

Här poängteras återigen att fjällen inte är en miljö som är särskilt fruktbar, men i detta 

citat blir också de historiska anspråken på de mer sydöstliga markerna tydligare. I den 

tidigare citerade artikeln från Dagens Nyheter, under rubriken ”Elsa Laula och lapparna”, 

refereras Laulas tal där hon återigen pekar på detta sakförhållande: 

 
Nåväl, lapparna vilja själfva bli nybyggare för att få behålla sina marker, eller åtminstone 
för att sedan de förlorat sina renhjordar kunna skaffa sig ett torftigt lefvebröd på en liten 
torfva, som de efter bästa förmåga söka odla. Men nej, detta tillstädjer dem icke lagen. De 
äro vandringsfolk, nomader, de få icke timra sig en liten stuga ens ofvanför odlingsgränsen, 
för att där kunna hålla sig med en ko och en get, utan måste med sina renar uppåt, uppåt till 
de kala fjällen, där det visserligen finnes vidder att beta mossa på, men där icke ens de vilda 
rofdjuren kunna uthärda klimatet. De fattiga lapparna, ja, de få tigga. De ha ju icke rättighet 
till jorden, icke till jakt och icke till fiske, hvaraf skola de då lefva? (Osignerad Dagens 
Nyheter, 24/10-1904) 

 

I detta fall så leder fjällens ofruktsamhet till att samerna börjar med jordbruk, vilket alltså 

pekar på en annan utveckling än den de svenska journalisterna menade att livet i fjällen 

ledde till. I dessa tre citat av de samiska ledarna har alltså fjällens ofruktbarhet lett till att 

samerna tvingats göra maktanspråk, att de har rätt till bördigare områden och att samerna 

bör tillåtas ägna sig åt jordbruk. 

Bergen får stor plats även i den svenska debatten, och det är intressant att de 

förhållandevis frodiga skogarna, där skogs- och fiskesamerna bodde och där även de 

nomadiserande fjällsamerna tillbringade vissa delar av året, inte beskrivs som om de 
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lämnat motsvarande avtryck i samernas rasanpassning till naturen. Dessa skogar beskrivs 

istället, i den mån de överhuvudtaget finns med, som källan till den fattigdom som 

samerna lider av. En intressant skildring av samernas liv, är en artikel i Vårt Land, från 

1907, under rubriken ”Elsa Laula och lappfrågan”, som inleds på detta sätt: ”Hela 

Sverige känner numera Elsa Laula, lappflickan, som gjort till sitt lifs mål att höja den 

andliga nivån hos sina stamfränder, det döende folket i Lapplands skogar.” (Osignerad 

Vårt Land, 8/1-1907) Detta är alltså en ganska ovanlig inramning av samernas liv, och 

intressant nog blir skogen här att kopplas samman med det utdöende. I den mån som 

samerna skildras med ett framtidshopp är det till överväldigande majoritet när de befinner 

sig i fjällen som nomader, vilket är intressant då vinterbetet i skogarna var en integrerad 

del i renskötseln. Detta visar på att det i en svensk diskurs är en speciell sorts natur som 

samerna kunde leva och verka i, det vill säga fjällnaturen, medan en annan, den skogiga, 

ledde till förfall.  

Den andra kontrollerande faktorn i samernas liv kom att bli renarna och hur de 

utövade makt över samernas förhållande till det omgivande landskapet och sitt eget 

livsuppehälle. Beach & Stammler har i "Human-Animal Relations in Pastoralism" (2006) 

beskrivit hur nomadiska renskötare och renar interagerar, och vill visa på att det inte går 

att se som ett enkelriktat beroendeförhållande: 

 
Romantic notions of reindeer pastoralism as well as studies driven by pasture biology claim 
that the herders ‘follow the deer’ or that the deer ‘show the way’. Those who have actually 
joined a pastoral reindeer society know that this is a truth with major modification, for 
while they might at times follow the deer, this will occur basically when the deer are 
moving in the desired direction, and this direction has been dictated by the herders, very 
likely over generations, to become internalised by the reindeer themselves. (Beach & 
Stammler 2006, 7) 
 

För tiden för undersökningsperioden är det de romantiserande uppfattningar som Beach 

& Stammler nämner som är de dominerande, där renskötarna ansågs tvungna att följa 

renarnas rörelser, vilka i grunden sågs som vilda, opåverkade, och framförallt, 

opåverkbara.  

Ett exempel på när renarna beskrivs som väldigt betydelsebärande för samernas 

identitet är en artikel i Nordsvenska Dagbladet, 24/4-1907, osignerad under rubriken 

”Lappfrågan. En beaktansvärd diskussion”. 
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Först ville tal. [O. Bergqvist] då fastslå, att lapp bör vara lapp, dvs. att lappbefolkningen så 
vidt möjligt bör bevaras åt nomadlifvet och renskötseln, hvilket är dess högsta önskemål, ty 
renen är skapad för lappen och lappen för renen. Man håller visserligen före, att lapparne 
vore dömda till undergång, men tal. ville för sin del ej tro på denna sats, utan hoppades på 
lappfolkets framtida bevarande (Osignerad Nordsvenska Dagbladet, 24/4-1907). 
 

I detta citat befästs den naturliga påverkan som renarna har på samernas liv, genom att 

renarna tas som intäkt för att samerna måste vara nomadiserande. Argumentet att 

samerna och renarna är skapade för varandra har alltså spatiala konsekvenser då det 

befäster att samerna måste vandra. Man menar också att samerna inte stod i 

kontrollerande ställning till renarna, utan att de var skapade för varandra, vilket placerar 

samerna närmare en animalisk identitet. Jag har inte kunnat hitta någon liknande 

beskrivning mellan bönder och djur som användes inom jordbruket. Argumentet skulle 

naturligtvis hålla ifall man ville hävda att bönderna var naturligt anpassade för att följa 

till exempel nötboskapens livsstil, vilket skulle ha lett till bofasthet och odlande kultur. 

Det skulle också ha kunnat gå att hävda att svenska bönders identiteter var skapade för 

nötboskapen. Dock verkar denna relation inte ha tagits i beaktande, vilket tyder på att 

böndernas relation till sina djur sågs som mer maktfull än samernas till renarna. Att 

skogsrenskötande samer i stor utsträckning inte migrerade med sina renar utan lät dem 

beta över stora marker i skogen under hela året, med enbart kortare flyttningar, används 

intressant nog ofta som argument för samernas fattigdom, och inte som ett argument för 

att vissa samer borde vara naturligt anpassade för bofasthet. Det var alltså bara en viss typ 

av renar som utövade en spatial kontroll över samernas liv.  

En viktig aspekt av renarna, även om den inte diskuteras ofta, är att renarna i 

mycket sågs som vilda djur. Detta illustreras till exempel med att Laula menar i ”Elsa 

Laula och lapparna” att skjutandet av en ren sågs som tjuvskytte och inte som att man stal 

från samerna (Osignerad Dagens Nyheter, 24/10-04). Om Laulas version av en sådan 

praxis var riktig, betyder det att nybyggarna inte bedömde samerna som fullt ut ägande av 

renarna, utan snarare som att renarna var vilda i grunden, och att samerna så att säga 

enbart hade nyttjanderätt även över renarna, på samma sätt som de enbart hade 

nyttjanderätt av marken.31 Här ser man alltså hur samerna inte riktigt kunde verka för en 

produktiv renskötsel (alltså en med vinstintresse och därmed framtidsinriktad 
                                                
31 För en vidare diskussion om när samisk äganderätt över renarna tydligast ifrågasatts, se Lanttos 
diskussion om tvångsslakten av renar i Arjeplog 1931/1932, Lantto 2000, 176-188. 
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produktivitet), vilket medförde att de enbart förväntades ägna sig åt den för det egna 

behovet att överleva.  

Medan svenska journalister ofta menade att naturen hade skapat en relation mellan 

samerna och renarna som befann sig i fjällen, menade Laula istället att naturen hade 

skapat en relation mellan samerna och landskapet. Laula använder sig också av 

argumentet att ett folk anpassar sig efter sin naturliga miljö, men för henne ger det andra 

konsekvenser. I den tidigare nämnda osignerade artikeln ”Elsa Laula” där ett av Laulas 

tal citeras, uttrycker hon det på det här sättet: 

 
Det har invänts mot detta förslag [att samerna ska få bedriva jordbruk], att om fattiga lappar 
få jordbruk så komma de i vägen för dem som hafva renar, och oenighet skulle uppstå dem 
emellan. Men för det första så hafva lapparna mycket små anspråk gentemot hvarandra. 
Vidare kunde staten genom att inköpa svenska nybyggares jordbruk utvidga området åt 
lapparna. Och att lapparna med sina små behof, och vana vid försakelser, passa bättre till 
jordbrukare i dessa trakter än till och med nybyggaren, faller af sig själft. Förnöjsamhet är 
en af grundbetingelserna till att blifva jordbrukare i dessa trakter, och denna egenskap torde 
lappen i högre grad än andra, hvara af naturen utrustad med (Osignerad [senare delen Elsa 
Laula?] Västerbottens-Kuriren, 7/4-1904, citerat ur Lauritz [red.] 2006, 55 f).  
 

Här leder den naturliga anpassningen efter omgivningen inte till att samerna nödvändigt 

måste ägna sig åt renskötsel, utan landskapets utformning har lett till att samerna är 

anpassade efter förnöjsamhet, både i renskötsel och i jordbruk, då lappmarkerna bedöms 

som mindre bördiga. Vad som är kontroversiellt i hennes argumentation är dock att denna 

naturliga anpassning inte är statisk utan leder till att temporala framtidsutvecklingar kan 

ske mer smärtfritt för samerna än för de svenska bönderna. Laulas spatiala argumentation 

att samerna är rasmässigt mer anpassade för att leva i landskapet i lappmarkerna, används 

alltså för att påvisa hur en temporalt betonad utveckling ska kunna ske, vilket visar på att 

hon försöker förankra en starkare spatial och temporal ställning för samerna. 

Det finns andra som använder sig av ett annat, men liknande argument, nämligen 

att samerna är naturligt anpassade för att tjänstgöra inom vissa yrken i militären, i 

”Lapparne som soldater”.  

 
Det finns emellertid en liten folkstam i Sverige och Norge, som våra myndigheter 

icke tyckas vilja veta af: lapparna. Ett folks försvarsväsen hänger noga tillsammans med 
den sociala utvecklingen och lefnadssättet och ifrån den synpunkten äro lapparna 
visserligen inte lämpade för gällande reglementen, men kunde det icke löna mödan att 
likväl draga lapparna till vapentjänst någon tid och för deras del abstrahera från gällande 



 61 

förordningar? Liksom ryssarna låtit kosackerna hafva en särskild militärorganisation och 
däraf skördat oerhörda fördelar, finge vi säkerligen också en smula nytta af lapparna. 
Genom hela sitt lefnadssätt äro de lämpade för rekogniscerings- och patrulltjänst i öfre 
Norrland. De kunna hela dygn utan rast och ro förfölja järfven eller vargen; de böra därför 
utgöra det allra yppersta material till dugliga krigare enligt nutida måttstock (Osignerad 
Svenska Dagbladet, 4/3-1903). 
 

Samerna beskrivs här som naturliga rekognosörer, vilket gör att naturen har makt över 

dem och vad de är anpassade för, men det innebär för denna skribent att deras ställning 

stärks genom att de kompletterar de svenska kunskaperna och att samernas särställning 

bidrar till framtidsutvecklingen. Särställningen blir i dessa exempel en (nutida) tillgång 

då spatiala anpassningar leder till vissa, mer maktfulla, positioner. Detta är väldigt 

annorlunda från den temporala argumentationen att samerna höll på att dö ut, och därmed 

inte kunde göra någon nytta. Dock skymtar särställningens problematik fram i artikeln, då 

samerna inte är lämpade för ”gällande reglementen”, då dessa reglementet är utformade 

utifrån den ”sociala utvecklingen och lefnadssättet”. Detta syftar till samerna inte skulle 

förstå den utvecklade regementskultur som artikelförfattaren menar fanns inom 

militären.32  

Det fanns alltså en etablerad syn där samerna var anpassade efter naturen vilket gav 

vissa särrättigheter, vilket i sin tur skapade olika maktrelationer i förhållandet till denna 

”vilda” natur. Mest slående i den svenska diskussionen är att naturen i form av fjällen och 

renarna verkar kontrollera samerna och inte vice versa. Johannisons slutsats att ”[g]raden 

av ’vildhet’ står alltså i omvänd proportion till graden av mänsklig kontroll” går också att 

se som en omvänd beroendeställning. Vildheten kan antingen kontrolleras av mänsklig 

uppodling, eller människor kan kontrolleras av naturens vildhet. Eftersom svenskarna 

uppfattade det som att samerna inte hade kultiverat denna vildhet var de alltså ”kvar” i en 

position där det vilda landskapet kontrollerade deras livsbetingelser.  

Ett annat av de perspektiv som ofta togs upp kring spatiala representationer av 

samernas liv var de långa avstånden. En av de hetsigaste debatterna som förs under 

undersökningsperioden är rapporteringen kring den första Lappkonferensen i 

Fatmomakke som hölls den 8-9:e juli 1905, och här inleds en rad artiklar med olika 

                                                
32 Liknande kommentarer om att samerna passar bäst för enklare organisering finns i artikeln ”Lapparna 
skola bli goodtemplare” där man vill ”bland lappbefolkningen införa nationalgoodtemplarorden [Mimer], 
hvilken genom sitt i år förenklade arbetssätt anses vara särskildt väl lämpad härför”, Osignerad 
Nordsvenska Dagbladet, 10/1-1905. 
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skildringar av hur samerna tagit sig till mötet. Ett sådant exempel är den, till samernas 

organisering negativt inställda, osignerade artikeln ”Lappmötet i Fatmomakke” i 

Umebladet.  

 
Kyrkhelgen här i Fattmomakke är nu öfver. Den har förflutit i lugn och ro. Mycket 

folk hade samlats på platsen, och detta ehuru en hård storm, som gifvetvis varit ytterst 
hinderlig för dem, som måste resa öfver de stora sjöarne, rasade under dagarna närmast före 
helgen. Men detta naturhinder fick man ej fästa sig vid kyrkhelgen i Fattmomakke vill alla, 
både lappar och nybyggare, nödvändigt besöka, ty vid densamma skulle ju länets höfding 
infinna sig för att hålla möte med sina länsinnevånare i dessa aflägsna bygder (Osignerad 
Umebladet, 17/7-1905. 

 

Det politiska subjektet är här länshövdingen, som ska ”hålla möte”, och de samiska och i 

detta fall även svenska personerna reduceras till besökare. Länshövdingens maktfulla 

position i förhållande till invånarna förstärks av att han ska hålla möte med ”sina” 

invånare i Fatmomakke. Denna artikel osynliggör helt och hållet att ”lappfrågan” hade 

lyfts fram av samiska politiska ledare, och att det starka intresset för mötet kan ha haft att 

göra med samernas egen mobilisering. Beskrivningen ovan kan jämföras med hur 

journalisten, och en av redaktörerna för Lapparnas Egen tidning, Gustav Z. Hedenström 

rapporterar om lappkonferensen i Dagen under titeln ”Lappmötena i fjällen. (Bref från 

Fatmomakke.)”. 

 
Häruppe bland Västerbotten fjällar midt mellan kala fjälltoppar, vid denna naturskönt 

belägna kyrkplatsen Fatmomakke, har under några dagar härskat ett rörligt lif, ovanligt för 
fjällens och den karga naturens folk. De annars tomma, till öfver ett tjugotal uppgående 
lappkåtorna och småstugorna ha endast på några få dagar befolkats, under liflig diskussion 
om, hvad komma skulle. Alla besjälas af en enda tanke: att söka få lappfolkets talan fram 
(Hedenström Dagen, 18/7-1905. 
 

I detta stycke målas, vad som först kan tyckas, återigen bilden av det avlägsna ensamma 

folket, men i Hedenströms artikel vänds denna skildring snart till att fokusera på hur 

samerna tagit ett grepp om denna ensamma tillvaro för att föra fram sina politiska frågor. 

Han använder alltså också synen på denna natur som karg och icke-produktiv, och ställer 

den i kontrast till samernas egna aktiva och i högsta grad retoriska ageranden. I detta fall 

är det alltså inte så att naturen kontrollerar samerna, utan snarare samerna som 

kontrollerar naturen, eller åtminstone övervinner den. Samerna har i båda artiklarna 

övervunnit naturhinder, men i det förra för att lyssna på representanter för lappväsendet 
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och i den andra för att agera i sin egen rätt. Ibland leder alltså avståndet som samerna har 

övervunnit till att de får ta del av lappväsendets kontroll över dem, och ibland till deras 

egen aktiva fördel. Det är också intressant att artikeln i Umebladet genomgående skriver 

att ”lapparna” uttrycker olika åsikter eller att de framkastar kritik, medan Hedenström 

skriver om olika ”talare”. För honom finns det alltså en starkare fokus på det aktiva 

agerandet från samernas sida, och inte enbart på grupptillhörighet. I en annan artikel, 

osignerad i Västerbottens-Kuriren, den 4/8-1906 med titeln ”Fjällbons mödor”, uttrycks 

samma aktiva agerande från Laulas sida. Den inleds med följande konstaterande: 

 
Vilka mödor fjällbon i Lappmarken har att övervinna, och vilka besvärligheter som ständigt 
möta honom i hans tunga arbete för ett knappt livsuppehälle, ha vi i våra trakter, och 
speciellt stadsbon, synnerligen svårt att göra oss en föreställning om. Befolkningen däruppe 
intill Norska gränsen är så gles, och avstånden så stora, att det till och med förvåna oss 
norrlänningar som dock är vana vid mil, där sörlänningen räknar kilometer.  

 

Därefter följer ett citat ur ett brev av O. A. T. Boman som beskriver hur han försökt 

skaffa hjälp till sin sjuka hustru utan att lyckas. Citeringen och referatet fortsätter:  

 
Dock dagen efter min hemkomst anlände Elsa Laula till hjälp i min bedrövelse. Hon 

hade genast efter sin ankomst till Dikanäs från Stockholm hört talas om mig, min hustru 
och mina barn. Utan lång eftertanke fortsatte hon försmående en efter den långa resan mer 
än behövlig vila, färden genom hela natten till oss. Jag kände det som att hon varit sänd af 
Gud till oss i vår stora sorg och svårighet. Vilken tung och svår börda hon lyfte från mina 
skuldror kan ej beskrivas.  
[…] 
Herr Boman slutar med ett varmt rörande tack till Elsa Laula för hennes uppoffrande 
människovänliga handling. Funnits det många sådana som hon, så kanske den bleka nöden 
icke så ofta vore gäst i våra fjäll, skriver han (Osignerad Västerbottens-Kuriren, 4/8-1906, 
citerat ur Lauritz [red.] 2006, 124 f). 

 
 

Här ser vi alltså hur naturen, det avlägsna Lappland, fungerar för att ibland tillskriva 

samerna en maktfull position över naturen och den politiska frågan och det dagliga livet, 

hos sympatiserande journalister och skribenter, och ibland för att skriva ut dem utanför en 

subjektsposition i det politiska fältet. Avstånden beskrivs i och för sig alltid som 

betydande men för vissa skribenter blir övervinnandet av dessa avstånd ytterligare ett 

bevis på samernas aktiva agerande i denna spatiala representation. I alla samiska 

skildringar, och hos de svenska skribenter som stödde samernas frågor, blir samerna helt 

enkelt produktiva subjekt i förhållande till landskapet.  
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Det produktiva rummet 
I detta stycke utreds hur spatialitet verkar tillsammans med temporalitet ifråga om det 

produktiva rummet. För att undersöka fjällrenskötseln och dess (icke)relation till det 

produktiva rummet, måste jag gå utanför undersökningsmaterialet, för att se hur 

diskussionen om Norrland såg ut i övrigt, när den inte förhöll sig till samerna. Detta 

kapitel visar på hur samerna, inom samma rumslighet i form av fjällen, skogarna och 

sjöarna, kom att bli osynliggjorda i den rumslighet som hade en temporal framtid. Hittills 

har detta kapitel behandlat de spatiala premisserna för hur naturen uppfattades som 

kontrollerande av samernas livsbetingelser i form av fjällen, renarna och avståndet. Dessa 

diskussioner sätts nu i relation till den moderniseringsprocess som pågick i hela Norrland, 

med fokus på hur tillgängligheten till det produktiva rummet stängs för samerna, och blir 

en rumslighet som svenskarna har, där samerna istället får vandra utanför detta retoriska 

rums gränser. 

Det är slående att industrialiseringen inte diskuteras alls i de artiklar jag har 

undersökt, vilket visar på en viktig uteslutning och förskjutning av debatten kring spatiala 

premisser i beskrivningen av samernas politiska rörelse. Industrialiseringen av Norrland 

diskuterades livligt i andra sammanhang under den här tiden. Framförallt diskussionen 

om tågbanan, skogsindustrin, gruvdriften och vattenkraftverken bör nämnas (Johannisson 

1984, 69-70; Sörlin 1984, 265-319; Sörlin 1988; Erlandson-Hammargren 2006, 28-31). I 

Sverker Sörlins Framtidslandet: Debatten om Norrland och naturresurserna under det 

industriella genombrottet (1988) undersöker Sörlin hur myten om Norrland skapades. 

Han diskuterar hur Norrland beskrivs som den sista kolonin, alternativt som Sveriges 

Amerika, där tillgångarna ligger och väntar på att bli utnyttjade. Det uppstod dock en 

konflikt i den här, nästan uteslutande svenska debatten, den så kallade Norrlandsfrågan, 

där framförallt två ståndpunkter stod mot varandra – de som trodde på framtidens 

industrialisering och de som mottsatte sig den och försvarade ett svenskt agrarsamhälle. 

Till hinder för industrialiseringen står alltså inte samerna, utan det svenska småbruket 

som inte förstår sig på att effektivisera det enskilda jordbruket i så stora mått som det 

industriella bolaget skulle kunna göra (se även Sörlin 1984). Till industrialismens försvar 

ställde framförallt liberala tankeströmningar upp en vision om kolonial tillväxt där 

Norrland kunde bli den resurs som höjde Sverige till en stormakt. Mot denna bild ställdes 
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dels konservativa och dels socialistiska strömningar, som å ena sidan såg bonden och 

småbruket som en naturlig hierarkisk ordning där stadsbon ägde inflytande över vad som 

hände i regionerna, och å den andra sidan bonden som sågs som den lilla 

ursprungsproletären som skulle skyddas och som utgjorde grunden för den svenska 

arbetarklassen. Båda dessa senare tankeströmningar enas, men med olika idébakgrund, 

om att bönderna utgör grundbulten i det svenska samhället. Det tillsattes till och med år 

1901 en kommission om att ”skydda” den norrländska bondebefolkningen (Sörlin 1984, 

266).  

Jag har tidigare visat på att det som behöver beskyddas har väldigt lite plats och 

makt i en stat som strävar mot industrialisering. Denna utgör nu en utgångspunkt för att 

reda ut lite närmare vad det betyder att vi ser två likartade argument, där en viss grupp 

utmålas som hotad och behöver skyddas. Denna grupp i den svenska debatten består av 

bönderna, och i den samisk-svenska av de nomadiserande samerna. Det finns två citat 

som är nästan identiska och som behandlar nyare arbetsformer för svenska bönder 

respektive samerna. Båda är i grunden temporala argument då bönderna respektive 

samerna beskrivs som atavistiska, men spatiala premisser utgör också en komponent i 

argumentationen och verkar normerande. Sörlin skriver angående böndernas förhållande 

till en begynnande skogsindustri: 

 
Ungdomen, som skulle överta odlingen, började, menade man, anse den ensamma tunga 
jordbrukssysslan mindre attraktiv än skogs- och flottningsarbetet. Vilket betecknades som 
rörligt och omväxlande. Fadern lämnades ensam på torvan, och även hans odlingshåg 
sjönk, ”om han eljest för egen del icke gripits af den nya tidens affärsoro”. (Sörlin 1984, 
293) 
 

Detta innebär att vi har ett temporalt förhållande att ta ställning till även i den enbart 

svenska debatten: det mellan dåtida bönder och framtida industriarbetare. Denna bild står 

i stark kontrast till den diskussion som fördes kring samerna och deras relation till 

bönderna. Där fanns samma dikotomiska representation, men för samerna rörde sig 

risken om att de yngre samerna vandes vid ett bofast liv i de svenska skolorna och 

därmed skulle vilja bli bönder eller industriarbetare, som i denna artikel ”Ett inlägg i 

Lappfrågan. II. Huru lapparna nu ha det ställdt”.  
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En stor del af lappungdomen föredrager nämligen numera hällre bondens eller 
industriarbetarnes sysslor nere i bygden än renskötarens lika hedersamma uppe i fjällen. 
Orsaken till denna sorgliga vändning torde nog till stor del vara att söka i det nuvarande 
lappska skolväsendet. [beskrivning av skolväsendet] Och efter slutad skoltid gå barnen ut 
med förkärlek till stugulifvet och – hvad ännu värre är – ofta med den tanken innerst 
boende, att renskötarens arbete är mindre akningsvärdt och någonting opassande för en 
skolad yngling eller flicka. Och så få lappfar och lappmor ofta förgäfves vänta uppe i 
fjällen på hjälp i sitt arbete till och med af sina egna barn (Bromé Hernösandsposten, 28/9-
1906). 
 

I fallet med bönderna är det alltså bara industrin som ses som framtidsinriktad, medan det 

i samernas fall är både industrin och bönderna. För samerna, som jag tidigare har visat, 

framställs Bonden som figuren för den arbetsamme producenten av en bättre framtid, 

medan Samen antingen figurerar som en utdöende kvarleva som har olika grader av rätt 

till beskydd, och/eller som en lat biståndstagare. Det är intressant att i samefrågan så står 

faktiskt hela debatten ett temporalt steg tillbaka, där Bonden ses som ett framtidshopp, 

medan i den enbart svenska så flyttas hela diskussionen ett steg framåt i 

kulturutvecklingen, där Bonden är en kvarleva och industriarbetare figurerar som 

framtidshoppet. Det innebär att den samisk-svenska diskussionen, i sig själv, kan ha 

uppfattats som en anakronistisk sådan, då den inte berörde det som var mest påträngande 

för framtiden, nämligen huruvida Norrland skulle industrialiseras eller inte. Jag menar 

också att synliggörandet av agrarsamhällets effekter respektive osynliggörandet av 

industrialiseringens effekter på samisk spatialitet delvis gjorde att hela koloniseringen 

osynliggjordes. Om hotet mot samerna var de svenska bönderna, som i svenskt 

medvetande alltmer kom att betraktas som en dåtida kvarleva, så fanns ju inget hot. Eller 

annorlunda uttryckt, om det var bönderna som var hotet för samerna, och dessa snart inte 

skulle finnas mer, var detta hot något som snart kommer att ha försvunnit, för att uttrycka 

den anakronistiska slutledningen av detta resonemang. ”Framtidslandet” Norrland kunde 

helt enkelt inte att ta ställning till samerna.  

Jag har funnit två artiklar som nämner både samefrågan och industrialiseringen, 

som tas med i undersökningen, då de illustrerar en ojämn maktfördelning till marken, 

även om de inte kan ses som typiska. Dels citatet ovan där industrin nämns, och dels en 

artikel i Aftonbladet 20/7-05, under titeln ”Från lappkonferensen i Fatmomakke”. Där 

skriver artikelförfattaren P.A. Lindholm, i den andra av sina artiklar, att trots samernas 

missnöje med skadeståndsersättningarna till bönderna,  
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medgåfvo lapparna, att nybyggarna i allmänhet icke fordrat ersättning för skador, som 
renarna gjort på deras utängar i juni, såvida lapparna ej själfva varit förvållande till 
skadorna. Men enligt § 14 i lapplagen kunde nybyggarna fordra ersättning för alla skador, 
och då flera af nybyggena ofvan odlingsgränsen nu ägdes af sågverksbolag, hade man 
kanske att vänta åbor, som alldeles icke vore så vänskapligt sinnade, utan kräfde ut den 
yttersta skärfven, äfven om skador skett utan lapparnas vållande och vetskap. Redan nu 
hade man exempel på sågverksbolagens förmåga att undantränga lapparna (Lindholm 
Aftonbladet, 20/7-1905). 

 

Här framställs alltså bönderna, i jämförelse med sågverksbolagen, som alltför vänligt 

inställda mot samerna för att kräva skadeståndsersättning. Det visar på att böndernas roll i 

koloniseringen av samernas land började ses som mindre viktig och på utgående, det vill 

säga otidsenlig i sig, men det intressanta är att böndernas rättigheter att utkräva 

ersättningen ändå stärks i denna artikel. Att de inte utkrävt ersättning utmålas som att 

svenskarna är mer ”vänskapligt sinnade”, vilket befäster att de egentligen har rätten på 

sin sida, vilket återigen gör om samernas politiska frågor till en fråga om huruvida 

svenskarna vill bistå dem eller inte. Rätten att utöva renskötsel utan orimliga 

skadeståndskrav blir i artikeln ett privilegium, inte bara för att renskötseln saknar framtid 

och därför är berättigat till privilegiet att ”beskyddas”, utan också för att detta privilegium 

ges av snälla svenska bönder som inte utkräver sin spatiala rätt till marken.33 

Då de artiklar som berörde samerna inte diskuterade industrialiseringen i någon stor 

utsträckning, med mycket få undantag, blir tolkningsutrymmet stort kring varför 

debatterna formades på detta sätt. Mina resultat tyder dock på att böndernas dubbla 

temporala position i förhållande till samerna respektive industrialiseringen hölls isär, och 

att de ”olika” frågorna inte blandades. Detta tyder på att det inte enbart var 

nationalekonomiska skäl som styrde personers förhållande till utvecklingen. Utifrån 

nationalekonomiska ställningstaganden skulle både samerna och bönderna ha kunnat 

tilldelas det icke-produktiva förflutna – i samma artiklar. Eftersom detta inte skedde, så 

menar jag att rasifierade skiljelinjer drogs, där den svenska befolkningen alltid 

framställdes som den produktiva i relation till den samiska, oavsett hur indelningen såg ut 

i den enbart svenska debatten. 
                                                
33 Hans Magnus Nilsson, en av de samiska ledarna, uttryckte också orimligheten i att bygga 
förutsättningarna för renskötseln på nybyggarnas goda vilja i ”Lappkonferensen i Fatmomakke”, i detta 
referat: ”H M Nilsson: Sant vore det att nybyggarne hittills i allmänhet hvarit tillmötesgående mot 
lapparne, men icke ginge det att bygga renskötselns framtid på nybyggarnes gunst. § 14 borde upphäfvas 
tills lappfrågan lösts.” L-m [Lindholm] Västerbottens-Kuriren, 20/7-1905, citerat ur Lauritz (red.) 2006, 98. 
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En annan aspekt som illustrerar den spatiala aspekten av utvecklingsmöjligheterna är att 

fjällen inte ses som särskilt fertila och fulla av möjligheter i representationer av samernas 

spatialitet, men när skogsbruk eller bergsbruk kommer på tal så är de det. Sörlin påpekar 

delvis denna diskrepans i Framtidslandet: 

 
Nu talade man, inte minst i den växande rese- och turistlitteraturen, om ”Lappland” som en 
självständig provins med egna exotiska kvaliteter. […] Det förefaller som om mycket av 
mystiken och exotismen som knutits till de nordliga delarna av vårt land avsett Lappland 
med dess fjäll, glaciärer och samer, medan det ekonomiska intresset, i synnerhet när det 
gällde skogen, snarare förknippades med Norrland utanför Lappland. Men, än en gång, 
gränserna är inte tydliga, och de norrbottniska malmfälten och flera av de största 
vattenfallet låg obestridligen i Lappland. I en väldig planschvolym, typiskt för det tidiga 
seklets Norrlandsvärmeri, var det också detta landskap som fick stå modell för optimismen: 
Lappland: Det stora svenska framtidslandet (1908), hette den. (Sörlin 1988, 13)  
 

Här pekar alltså Sörlin – implicit – på att samernas områden primärt inte fungerade som 

symboler för optimism, trots att de faktiska markerna som stod för optimism var 

desamma. Denna diskrepans blir än tydligare om man jämför Sörlins beskrivning med 

den som finns i ”Från lappkonferensen i Fatmomakke. Bref från Aftonbladets [oläsligt] 

korrespondent. I”. Detta är alltså den första delen i Lindholms artikelserie, och detta 

stycke behandlar fjällen i relation till samerna. 

 
Redan 1899 påpekade lappfogden A. F. Burman i sin ämbetsberättelse, att de svenska 
nybyggarna tagit i besittning de bästa delarna af skogslandet och att lapparna voro under 
våren och sommaren hänvisade till de karga fjällen, hvilka ännu i juni vanligen ej lämnade 
nödigt bete åt renarna. Fjällbetet vore för öfrigt olämpligt för de späda renkalfvarna, men 
det vore omöjligt för lapparna att på ett rationellt sätt vårda sina renar i skogslandet, utan att 
råka i delo med nybyggarna (Lindholm Aftonbladet, 17/7-1905). 

 

Landet var alltså både kargt och enbart anpassat för samisk nomadisk renskötsel, men 

samtidigt var det ett möjligheternas förlovade land med rikedomar som låg och väntade. 

Ifall man menar att ett folk utvecklas i enlighet med den omkringliggande naturen, så kan 

man se att det etablerandes en ojämn maktrelation i beskrivningarna av denna natur. Om 

lappmarkerna beskrivs som sköra, fattiga och karga och avståndsmässigt långt borta från 

den temporala nutiden i staden, när man sätter dem i relation till samerna, medan man i 

förhållande till svenskarna sätter Norrlands natur i relation till en massa möjligheter, 

resurser och rikedomar, så menar jag att man skriver in samerna och svenskarna i skilda 
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rasifierande spatiala representationer. Och dessa skilda spatiala representationer går ut på 

att definiera vem som har tillgång till modernitetens produktiva rum. 

Med modernitetens intåg skapas ett behov för enskilda, stängda rum. Det 

produktiva rummet är modernitetens rum, som med Fabriken, Skolan eller Fängelset 

strävade efter att avgränsa människor spatialt så att de kunde sträva mot en bättre framtid 

genom rationalisering. Casey skriver i The Fate of Place (1997) angående Foucaults 

uppfattning om modernitetens spatiala maktförhållanden. 

 
The homogenous and planiform surface of simultaneity […] now characterizes the entire 
structure of prisons, hospitals, factories, barracks, reformatories, asylums, and so on. […] 
The result is a “space of domination” in which surveillance becomes the privileged form of 
action and in which space and place alike (assuming these terms are still distinguishable) 
are fixed: “It is a segmented, immobile, frozen space. Each individual is fixed in his place.” 
(Casey 1997, 184) 

 

Detta betyder med andra ord att i ett modernt panoptikon så vet var och en av alla 

ansvarsfulla medborgare sin plats. Var och en vet också att denna plats befinner sig i 

samtidighet (simultaneity) med resterande av samhället. Denna normativa samtidighet har 

bara vissa tillgång till i materialet (se avsnittet om temporaliteter, 35-42 och framförallt 

38 f). Vad som är spännande i fallet med Norrland är att det faktiskt inte är någon som 

vet sin plats. Inte samerna, inte svenskarna, och allt döms i stort sett från fall till fall av 

enskilda lappfogdar och tjänstemän på länsstyrelserna. Det rimmar på många sätt illa med 

modernitetens krav på klara avgränsningar att Norrland kunde vara så gränslöst. Det 

intressanta är också att samerna tillskrivs den här gränslösa tillvaron, då de dels tvingas 

till migrerande renskötsel om de vill behålla nyttjanderätten över marken, och dels 

förlorar tydligt markerade gränser för sin mark.  

Om vi återgår till Janrik Bromés artikel i Hernösandsposten 6/10-1906 där han 

menar att samernas framtid ska bygga på en traditionell renskötsel (se kapitlet om 

temporaliteter, 51 f), så ser vi också en tendens till att utesluta samerna från avgränsade 

rum. Det här är, som tidigare nämnts, en av de mer positiva artiklarna och Bromé stödde 

vissa aspekter av samernas sak. Med tanke på Bromés inledande beskrivning av hur 

samerna hade det förhållandevis bra fram tills de förlorade marken, kunde man tänka sig 

att artikeln rimligen borde föreslå att samerna ska få tillbaka sina områden. Istället 
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förklarar Bromé den historiska utvecklingen på detta sätt i ”Ett inlägg i lappfrågan. III. 

Huru lapparna nu har det ställdt”: 

 
Det var i början av 1800-talet nybyggen först började anläggas här af svenskar. 

Lapparne, som då drogo fram med stora, präktiga renhjordar, hade till en början ingenting 
häremot, men efter några år vaknade plötsligt misstänksamheten upp och de började i hast 
insyna en massa områden efter Uman och vid sjöarna, i synnerhet vid Björkvattnet. Och så 
slogo sig nomaderna ner och öfvergåfvo sina hjordar eller lämnade dem i dålig vård. Häri 
ligger den största orsaken till förra århundradets stora, sorgliga förfall i renskötseln, icke 
blott för Tärnabygden utmärkande utan jämväl äfven för en stor del andra lappmarker i vårt 
land. I gamla tider var renskötseln mer noggrann än nu (Bromé Hernösandsposten, 6/10-
1906). 
 

I detta citat så handlar problemet alltså inte om att samerna bör återfå landrättigheter, 

utan problemet blir istället att samerna faktiskt försökt skaffa sig landrättigheter. Samerna 

har börjat ”i hast insyna en massa områden” och i och med denna handling har de gått 

från att fritt ströva omkring med renhjordarna till att befinna sig inom ett avgränsat 

område, och de har därmed försatt sig i en situation där de inte kan försörja sig själva då 

de inte vårdar renarna som föut. Så fort samerna träder in i det avgränsade rummet, i det 

här fallet genom att ha insynade äganderätter, så förlorar de alltså också sitt livsuppehälle 

och Bromé utesluter dem därmed från produktivitet. Detta citat visar på att när samerna 

hävdade rätt till landet, så menade man att det skulle störa ”nomadlivet” – alltså det 

kringströvande gränslösa livet – och att man därmed skulle hamna i fattigdom.  

Nordin är inne på samma tankebana i sin artikelserie i Umebladet den 23/12-1904, 

men han har mer kraftfulla formuleringar, när han bemöter Laula. 

 
Då lappfogden förnuftigt säger, att ”det vore mindre lämpligt att åt ett 500-tal lappar, 

som icke äro vana vid jordbruk, anskaffa hemman genom att samtidigt undanflytta en 
svensk befolkning på öfver 2,700 personer” – siffrorna gälla endast området ofvan 
odlingsgränsen i Vesterbottens län –, svamlar hon en hel del, frågar exempelvis: ”Är den 
svenska befolkningen genom födseln danad till jordbruk? Eller förvärfvar sig svensken 
kännedom om densamma?” 

Sådana invändningar plär den göra, som drifvits till förtviflan af brist på 
bevisningsgrunder, det är mitt svar på de två frågorna. Jag sitter nemligen och tänker på att 
svenskslägterna här uppe ofvan odlingsgränsen generation efter generation varit 
jordbrukare, medan lapparna först på senare tiden försökt något nämnvärdt i den vägen och 
säkert skulle, om de finge hand om alla hemmanen häruppe, förvandla åtminstone två 
tredjedelar af dem till ruiner och ödemark på några år – under vilken de forna egarna skulle 
ha hunnit odla upp nya vildmarker i Amerika… (Nordin Umebladet, 23/12-1904)34 

                                                
34 Umebladet har även vid ett annat tillfälle en artikel, ”En lappkonferens”, som refererar ett samiskt möte, 
och författaren pekar även på risken att nybyggare ska åka till Amerika: ”Alla hemman och nybyggen 
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För Nordin skulle alltså ett tillträde för samerna till det produktiva rummet, genom att de 

erkändes äganderätt, innebära att de förvandlade naturen, den spatiala logiken, till ”ruiner 

och ödemark”. Detta tyder på att Nordin inte heller kunde se samerna som att de kunde 

hantera någon annan spatial relation till sin omgivning utom öppna, kala fjäll eller 

ödemarker. Nordin ger alltså samerna tillgång till något som är obrukbart, kalt, och öde, 

vilket jag menar fungerar som en förtrycksmekanism, då det blir ett sätt att förhindra 

samerna från att bidra till produktivitet. Nordin ställer också samernas spatiala 

förhållande till (icke-)produktivitet i kontrast till de svenska nybyggarna. Han påpekar att 

nybyggarna kanske emigrerar till Amerika, där de skulle kunna skapa nya produktiva 

rum, som Sverige då inte skulle få ta del av.35 För Nordin finns alltså möjligheten att 

skapa produktiva rum i den här miljön, men inte för samerna. 

En annan variant av hur man såg på det produktiva rummet och de möjligheter som 

det innebar, var sättet man behandlade samernas förhållande till sina hemtrakter. Lantto 

har visat att lappväsendet resonerade att nomader inte kunde ha samma anknytning till sin 

mark som bofasta, vilket resulterade i de omfattande tvångsförflyttningarna av samer från 

de norra lappmarkerna till de södra under år 1919 (Lantto 2000, 88 ff och 119-145). 

Lantto har också pekat på att samma synsätt även fanns under 1889 och under tidigt 

1890-tal, då lappväsendet upprepade gånger försökte genomföra tvångsförflyttningar av 

renskötare efter att den ryska gränsen hade stängts (Lantto 2006, 38-55). Den här 

uppfattningen verkar åtminstone i Västerbotten ha gjort sig gällande även under den 

tidsperiod som studien fokuserar på. Även om inga tvångsförflyttningar ägde rum, så 

hade lappfogde Burman, som tidigare nämnts, föreslagit att de samer som slogs ut från 

renskötseln skulle beredas plats i ”lappkolonier” nedanför odlingsgränsen.  

Burmans förslag diskuterades under den första Lappkonferensen i Fatmomakke, 

den 8-9:e juli 1905.36 Burman och pastor Dahlstedt ska ha försökt övertyga närvarande 

                                                                                                                                            
borde tilldelas lapparne och för den skull inlösas af staten, så ungefär kan man sammanfatta mötets 
enhälliga vilja. / Vår meddelare undrar om det ej är på tiden att äfven nybyggarne börja tänka på att 
eventuellt resa till – Amerika.” Osignerad Umebladet, 12/7-1905. 
35 För en diskussion om riskerna man såg i att arbetsföra svenskar flyttade till Amerika, se Mörkenstam 
2006. 
36 På detta möte diskuterade man de olika aspekterna av samefrågan, och även den skrivelse som 
Tomasson, Laulas kollega, lämnat in till Kungl. Maj:t, där Tomasson anklagar lappfogde Burman för olaga 
förfarande under ett möte i Fatmomakke den 2:a juli 1904. Burman ska, enligt Tomasson, vid upprepade 
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samer att rösta för deras förslag om att inrätta lappkolonier nedanför odlingsgränsen, där 

samer utan renar, så kallade fattiglappar, skulle nedflyttas. Laula och Tomasson hade 

presenterat ett motförslag, som gick ut på att, istället för att inrätta lappkolonier nedanför 

odlingsgränsen, inlösa de svenska nybyggena ovan odlingsgränsen och ge dessa till de 

samer som tidigare haft sina lappskatteland på dessa platser. Laula motsatte sig Burmans 

förslag om lappkolonier mycket kraftigt, då hon menade att det skulle vara att för gott ge 

upp anspråken på lappskattelanden, dela upp den samiska gruppen geografiskt, att alla de 

nedflyttade samerna skulle förlora sin samiska identitet och dessa skulle även inkräkta på 

människor som redan bodde där. Gustav Z. Hedenström anslöt sig till hennes 

argumentation, och uttrycker det på detta sätt i den tidigare nämnda artikeln i Dagen, från 

1905, under rubriken ”Lappmötena i fjällen”: 

 
Mot lappfogden Burmans förslag att nedflytta den icke renägande lappen till 

områden nedanför odlingsgränsen anförde flera talare anmärkningar. Genom en sådan 
åtgärd skulle folket ledas till fiskenäring i sådana sjöar, där de skulle i detta afseende 
inkräkta på där förut bosatta, som ha fisket till binäring, och all rätt till de gamla 
skattelanden såmedels frångås. Här vore icke frågan om något hem i detta ords betydelse, 
utan en fiskekoja (Hedenström Dagen, 18/7-1905). 

 

Här läggs argumentet fram att samerna faktiskt har rätt till de ”gamla skattelanden” och 

att en nedflyttning skulle upphäva en sådan spatial rätt. Men det intressanta med detta 

citat i relation till det produktiva rummet är att Hedenström också pekar på betydelsen av 

ett hem, i direkt anslutning till att han talat om samernas försörjning och produktivitet i 

form av fiske. I detta citat så förutsätter Hedenström att man måste ha ett hem för att 

kunna ha tillträde till produktivitet. Genom detta pekar han på att samerna också bör ha 

rätten till en avgränsad yta, eller ett hem, i form av sina skatteland. Detta är verkligen ett 

modernt synsätt på spatialitet, och skillnaden mot andra svenska journalister är att 

Hedenström försöker införliva samerna i detta moderna spatiala synsätt.  

Hittills har undersökningen lyft fram att svenskarna ständigt försökte utestänga 

samerna från ett produktivt avskärmat rum genom att skriva ut dem från industrialismen 

                                                                                                                                            
gånger ha bett Laula att vara tyst trots att hon försökte visa att hon hade fullmakt från närvarande samer att 
föra deras talan. I skrivelsen ifrågasätter Tomasson röstlängden vid röstningen om de båda förslagen på 
lösningar av markbristen. Enligt tidningsreferaten från mötet är det Torkel Tomasson som författat 
skrivelsen, men underteckningen saknas i handlingen. [Tomasson] 1904; se även ”Handlingar angående 
renskötseln 1908-1917” 2007, 2-10. 
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och från äganderätt. Men skulle man då inte kunna säga att möjligheten till produktivitet 

fortfarande existerande, så länge samerna stannade inom den nomadiserande intensiva 

fjällrenskötseln?  

Det finns flera svenska skribenter som menade att samerna kunde få en framtid, så 

länge de stannade inom den nomadiserande fjällrenskötseln. Bland dessa fanns det också 

de som argumenterade för att staten borde inköpa och ödelägga vissa av de svenska 

nybyggen som fanns i området ovanför odlingsgränsen, så att de nomadiserande 

fjällrenskötande samerna kunde använda dessa områden för renbete. Detta går i linje med 

en del av det som de samiska debattörerna ville, även om samerna i högre utsträckning 

ville bruka nybyggena för jordbruk istället för att låta dem stå tomma. Vad som är 

intressant i förhållande till det produktiva rummet, är dels att rättighetsperspektivet 

återigen hamnar i skymundan, då förslaget att staten ska köpa tillbaka de nybyggen som 

avvittrats till svenska nybyggare på samiska lappskatteland beskrivs som ”behjärtansvärt” 

eller en ”god sak”. Den andra intressanta aspekten i förhållande till produktivitet, är sättet 

som man beskriver den nomadiserande renskötseln, som i denna osignerade artikel i 

Östersunds-Posten, 13/5-1907, under den ironiska titeln ”Skall lappen svälta ihjäl?”. 

 
Vi säga med Stix’ klarsynte redaktör: skydda lappen eller, ännu bättre: l ä m n a h o n 

o m i f r e d. Skydda honom framförallt för de predikare som missionera om nomadlifvets 
elände och mot socialister som missionera om lapproletariatets förbannelse. Båda äro lika 
fantastiska, båda vida farligare för nomadens frihet, lycka och etiska bestånd än fogden, 
som tillhåller renbeteslandens innehafvare att valla sin hjord i stället för att ”gå på socknen” 
och tigga uppehälle af de som äro vida fattigare och ännu sämre rustade att lefva på 
odlingens gränsmark (Osignerad Östersunds-Posten, 13/5-1907). 

 

Denna artikel argumenterar emot Hedenström, som i en annan artikel menat att hotet mot 

samerna är att de blivit av med sina lappskatteland och att renskötarna förlorat renbetet i 

Norge efter unionsupplösningen. Författaren till artikeln i Östersunds-Posten håller inte 

med, och menar istället att det är ”predikare” – alltså Hedenström och antagligen också 

samerörelsens ledare – som utgör hotet. Vi ser alltså återigen ett anti-retoriskt ideal 

komma fram, där samerna inte bör predikas inför. Det som är speciellt intressant med 

detta citat är att nomadernas livsuppehälle beskrivs som fyllt av frihet, lycka och etiskt 

bestånd, vilket ändå måste struktureras, ordnas och kontrolleras av lappfogden. Det är 

han som ”tillhåller”, alltså uppmanar, renskötarna att leva fritt med sin hjord istället för 
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att tigga. Den fria, vandrande spatialiteten är alltså villkorad utifrån att lappfogden ska 

kontrollera den, och kan därför inte sägas representera ett fullt aktivt, och därmed 

produktivt, subjekt i ett produktivt rum. Jag menar därför att den nomadiserande 

fjällrenskötseln inte heller tillskrivs en produktiv spatialitet. 

En annan aspekt av den nomadiserande rumsligheten och dess eventuella 

produktivitet är hur den förhåller sig till den mytiska spatialiteten som kom att spela en 

stor roll i den svenska föreställningsvärlden. Inom denna syn ses fjällen som romantiska 

tillflyktsorter för sörlänningar, och inte som produktiva geografiska områden (Erlandson-

Hammargren 2006). Bergen ska dock bara utnyttjas för ett fantasmatiskt, förädlande syfte 

och inte för industrialism. Ett exempel på när denna romantiserande syn på fjällen 

kommer fram är när Anna Lindhagen rapporterar i Idun, 12/1-1905, under rubriken 

”Lappfolket vid nykterhetskurserna i Stockholm”, om att samer från olika grupper har 

rest ner till Stockholm för att delta i en nykterhetskurs, arrangerad av bland andra Laula.  

 
Så hafva de kommit hit alla dessa; de hafva ju fått mottaga en mängd skiftande och 

starka intryck från föreläsningar och festligheter, från hufvudstadens gatulif och 
sevärdheter. Måtte det komma att stå för dem som ett vackert minne af nytta och nöje, men 
ej med längtan störa deras lif i fjällen, där man i tankarna ser dem vandra kring med 
renhjord, på jakt, på fiske med dessa mjuka rörelser, som hör vildmarkens söner och döttrar 
till (Lindhagen Idun, 12/1-1905). 

 
Artikeln är genomgående positiv, och Anna Lindhagen (tillsammans med ”lapparnas 

riksdagsman” Carl Lindhagen) stödde samernas strävanden, och hon räknar upp en hel 

del av de frågor som samerna kämpade för. Däremot finns i hennes sätt att beskriva 

samernas relation till naturen ett befästande av att det är samerna som är beroende av 

vildmarken. Det är vildmarken som har fött fram sina söner och döttrar, format deras 

rörelsemönster, och det är viktigt att deras liv inte störs av en längtan bort från fjällen.37 

Det är i Lindhagens beskrivning vildmarken som äger samerna, och inte samerna som 

äger (vild)marken. Artikeln tar ett tydligt avstånd från det produktiva rummet, då 

                                                
37 Det finns också en temporal anakronism i artikeln då den genomgående pekar på behovet av att ”skydda” 
samerna. Artikeln slutar: ”En stor gärning skulle i sanning utföras af Lapparnas centralförbund, om det 
kunde påskynda vidtagandet af skyddsåtgärder för lappfolket, innan detta blir för sent. Det intelligenta, 
sympatiska folket där uppåt fjällen är i sanning förtjänt af hjälp, så att det såsom ett folk för sig kan få 
bibehålla sin individualitet.” Det är intressant att fjällen infinner sig ytterligare en gång för att visa på 
risken för ett försvinnande, och jag menar att formuleringen ”uppåt fjällen” syftar på fjällen som en 
kärnpelare i den dåtida temporaliteten men också för samernas utsatthet och behov av hjälp, även om denna 
utsatthet denna gång ska upphjälpas av samernas egen organisation. 
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Lindhagen låter den frammanade fantasin om den romantiserande ädle vilden träda fram. 

Hon skriver att ”man” – är det en normativ stadsbo eller Lindhagen? – i sina egna 

”tankar” ser samerna leva sitt traditionella liv, vilket kontrasteras mot beskrivningen av 

staden som livlig och händelserik. Även om Lindhagen talar om samernas yrkesutövning, 

eller snarare kulturform, så säger citatet mer om hur stadsbon valde att tänka sig att 

samerna levde, än om hur de faktiska sakförhållandena såg ut. Läsaren befinner sig i 

Lindhagens fantasi, där hon kan se samerna utanför stadens väggar, mjukt vandrandes på 

fjällen. Artikeln beskriver helt enkelt ett samiskt rum som ett mytiskt, oavgränsat rum 

som befinner sig i den svenska skribentens fantasi. Samernas liv är intressant nog både 

spatialt vandrande och temporalt stillastående, vilket tyder på att det som spatialt rör sig i 

gränslöshet, är temporalt statiskt. 

Utan att göra alltför stora svepande historieskrivningar, kan man ändå säga att det 

på senare tid inom spatial och geografisk forskning har påpekats att globaliseringen 

plattar ut, krymper och gör den rumsliga dimensionen flytande – vilket är en postmodern 

inställning till rum. Detta ställs i kontrast till det avstängda moderna rummet, må det ha 

varit Skolan, Fabriken, Hemmet eller Fängelset, där alla roller och alla göromål var starkt 

avgränsade spatialt, i form av bänken, fabriksbandet, spisen eller cellen. Alla dessa rum 

syftade i grunden till något produktivt, då de alla antingen urskiljde en viss sorts 

produktivitet till ett visst rum (Fabriken, Skolan, Hemmet), eller avskiljde vissa 

människor från samma produktiva spatialitet (Fängelset, Sjukhuset). Det går naturligtvis 

inte att koppla isär temporaliteter och spatiala uppfattningar under moderniteten, då ett 

icke tydligt avgränsat liv, ett nomadiserande, sågs som temporärt efterblivet. Det innebär 

att när samerna tillskrivs en nomadiserande spatialitet så ligger det inneboende i 

moderniteten att det också innebär atavism. I den mesta nutida forskning som finns kring 

staden och regionen beskrivs staden som flytande och gränslös och detta brukar innebära 

produktiva möjligheter, medan regionen beskrivs som avskärmad, avgränsad och därmed 

stillastående.38  

I debatten kring samernas politiska rörelse går det inte att göra den här sortens 

indelningar, då den migrerande nomaden dels representerar det lokala, där det specifika 

                                                
38 Olika teoretiker har kritiserat hur staden blivit den normativa spatialiteten, men också försökt återta 
regionen eller landsortens förmåga till subversiva yttringar både i form av temporala och spatiala relationer, 
se t ex Halberstam 2005; och Herring 2010. 
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är fjällen, medan den bofasta bonden, eller den avgränsade stadsbon, representerar det 

universella. Detta går att koppla till Orienten som består av en blandning av anakronistisk 

mytologiserad tid och anakronistiska mytologiserade rum, eller helt enkelt det som ligger 

utanför modernitetens landskap, som i sin tur är ett vetenskapligt landskap, förankrat och 

mätbart i tid och rum. Framförallt är det det evigt Dåtida – den frusna mytiska tiden – och 

den oändliga, oavgränsade och nomadiska rumsligheten – utanför det moderna, 

produktiva och slutna rummet – som blir viktigt för representationen av samerna. Inbyggt 

i detta resonemang finns alltså att det lokala är gränslöst (alltså icke-normativt) och 

därmed inte produktivt. Det avgränsade – alltså staden eller agrarsamhället – beskrivs 

dock inte som det stillastående, utan som det framåtskridande och produktiva. Snarare är 

det så att det är staden som är produktiv, eftersom den är avgränsad, medan det är fjällen 

som är improduktiva och statiska, eftersom de är gränslösa. Nomaderna blir därför dömda 

att stillastående vandra i ett gränslöst, icke-normativt land. 

 

Sammanfattning av spatialiteter 
I detta kapitel har jag undersökt hur den spatiala logiken fungerade i de svenska 

journalisternas texter under åren 1903-1907, med fokus på hur naturen beskrevs som att 

den kontrollerade samernas livsuppehälle, och kontinuerligt kontrasterat detta med hur 

samerna beskrev denna spatialitet. Här fokuserade jag framförallt på hur bergen och 

fjällen sågs som att de hade en förädlande inverkan på samerna. Detta kom att ses som ett 

inaktivt förädlat tillstånd, eller ett tystat tillstånd. Eftersom bergen borde ha förädlat bort 

retorisk aktivitet beskrevs det som onaturligt när samerna tog till orda. Detta ställdes i 

relation till den bördiga skogen som inte representerades som att den påverkade samerna i 

lika hög grad, då varken de skogsrenskötande samerna togs i beaktning, eller den 

omständigheten att de fjällrenskötande under vintern befann sig i skogsområden. 

Samerna använde också fjällen i sin argumentation, men för dem så fungerade de för att 

illustrera att samerörelsen var absolut nödvändig. Samiska skribenter menade att de 

tvingats upp på de kala bergen, och där inte fann sitt livsuppehälle, vilket gjorde att de 

sett sig nödgade att retoriskt agera genom att protestera. Sedan visades på hur renarna 

kom att utöva kontroll över samernas liv, där svenska journalister bedömde det som att 

samerna var tvungna att leva det liv som renarna levde, vilket bedömdes vara helt 
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nomadiserande och vilt. Även här togs skogsrenskötseln och dess renskötares bofasta 

livsstil inte i beaktande. Till slut närlästes också några artiklar där avståndet i 

Lappmarkerna kunde beskrivas på olika sätt i förhållande till ett aktivt samiskt subjekt. 

Lite tillspetsat kom vissa beskrivningar att fungera som ett befästande av att samerna 

visserligen behärskade en oländig miljö men enbart i förhållande till lappväsendet, medan 

andra beskrivningar ledde fram till att visa på samernas handlingskraftighet, där 

avstånden ytterligare visade på att de kunde övervinna naturens hinder och trots dessa 

organisera sig. 

Dessa resultat ställdes sedan i relation till en mer generell diskussion om samernas 

spatialitet i förhållande till den begynnande industrialiseringen av Norrland, och hur 

denna moderniseringsprocess beskrevs för övriga befolkningen. Här finns det dels en 

diskrepans mellan hur landskapet beskrivs i förhållande till svenskarna och samerna, där 

Norrland i den enbart svenska debatten beskrivs som frodigt, rikt på naturtillgångar och 

som ”Sveriges Amerika”, medan samma områden i den samisk-svenska debatten beskrivs 

som kalt och fjärran. Det finns också en uteslutning av samerna från ett produktivt rum. 

Deras liv beskrivs som vandrande, fritt och gränslöst, men inbyggt i sådana formuleringar 

finns antagandet att de därmed inte kunde leva ett avgränsat liv, då man menade att det 

skulle leda till fattigdom. Den vandrande spatialiteten syftar också på att de 

nomadiserande fjällrenskötarna inte kan uppnå produktivitet, utan de är istället hänvisade 

till ett statiskt, och atavistiskt, mytiskt rum. Detta mytiska rum i fjällen innebär att 

samerna står, utvecklingsmässigt, stilla, trots att de rumsligt är vandrande. Jag menar 

därför att den svenska journalistiken aktualiserade ett rumsligt utanför-skap, där fjällen 

fungerade som en kuliss, mot vilken samernas vandrande isolering i det svenska 

produktiva landskapet, kunde spelas ut i media.  

 

Sammanfattande slutsatser: Anakronismens karta 
Med den här uppsatsen undersöktes några aspekter av medierepresentationen av samernas 

första politiska rörelse i Sverige under åren 1903-1907. Politiskt engagerade samer i 

främst Västerbotten startade och ledde den första rörelsen, med Elsa Laula och Torkel 

Tomasson i spetsen. Laula hamnade i centrum för mediernas uppmärksamhet, och denna 
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uppsats undersökte hur samerna representerades i artiklar som berörde henne som ledare 

för samernas politiska rörelse.  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur temporala och spatiala representationer av 

samerna och deras rörelse bidrog till uppfattningen om att samerna tillhörde en rasifierad 

yrkeskategori. Då den svenska definitionen av samerna inte baserades på blodslinje eller 

på yttre karaktärsdrag, utan på yrkesutövningen, blir denna kategori intressant på ett 

teoretiskt plan, genom att den destabiliserar de flesta västerländska uppfattningar om ras. 

Yrkeskategoriseringen ställdes i dialog med rasbegreppet som det tar sig uttryck främst 

hos Foucault, för att visa på att temporala och spatiala premisser i beskrivningen av 

yrkestillhörigheten hade rasifierande inslag. Uppsatsen tog sin utgångspunkt i 

modernitetens framväxt i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, och nationalstatens 

förändrade maktrelation till samerna i förhållande till denna framväxt. Inom denna 

maktrelation undersöktes hur samerna förpassades av svenska journalister till en annan 

tidslighet och en annan rumslighet än den som moderniteten föreskrev sina medborgare. 

Sociala konstruktioner av temporalitet och spatialitet var alltså de angreppssätt varmed 

jag granskade retoriken kring samernas första politiska rörelse ur ett postkolonialt 

perspektiv.  

Generellt för det tidiga 1900-talet fanns det en retorisk uppdelning av den samiska 

gruppen i två läger, där svenska journalister etablerade ett romantiserande, skyddande 

inslag av de nomadiserande samerna, vilka därmed också tillskrevs ett smalt 

existensberättigande. Den andra samiska gruppen bestod av alla samiska grupper som 

inte passade in i denna kategori, vilket var en absolut majoritet. Framförallt var det 

möjligheterna för olika former av bofasthet eller en kombination av jordbruk och 

renskötsel som uteslöts av svenska journalister eller bemöttes med starka argument om att 

sådana möjligheter var olämpliga utifrån att de utgjorde temporala och spatiala 

anomalier. Den romantiserade gruppen samer, alltså den nomadiserande gruppen med 

intensiv fjällrenskötsel, ställdes däremot inför den svåra retoriska framställningen att de 

behövde ”beskyddas”. Dessa romantiserade föreställningar stod i stark kontrast till den 

moderna och vetenskapliga spatio-temporala representationen som verkade i det svenska 

majoritetssamhället, där makten över tid och rum började ta sig naturaliserade uttryck. 
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Undersökningen började med att se hur temporala representationer fungerade utifrån till 

synes självklara temporala kategorier i form av en dåtid, en framtid och en nutid. Den 

tydligast definierade temporaliteten var den dåtida, som samerna kom att tillhöra när de 

konstruerades som nomadiska renskötare av svenska journalister, i och med en 

evolutionistisk tidsuppfattning med kulturhierarkiska inslag. I detta stycke framhölls att 

de nomadiserande samerna fungerade retorisk för att förkroppsliga en dåtida temporal 

tillhörighet för de svenska skribenterna. De nomadiserande fjällrenskötande samerna 

aktualiserade ständigt vad man uppfattade som den Andras anakronistiska tid medan den 

svenska tidstillhörigheten uppfattades som kronologisk. Den svenska konstruktionen av 

nomadernas atavistiska tillhörighet i dåtiden kom att bidra till att samernas rättigheter 

blev ett privilegium som svenskarna (av godhet) skyddade från att försvinna. I flera 

artiklar visades hur samerna sattes i relation till bistånd och att det var av medlidande 

som de skulle få denna hjälp, vilket osynliggjorde rättighetsperspektivet. Inbyggt i denna 

dåtida tillhörighet fanns föreställningen om samerna som ”fjällens barn”, och eftersom 

denna barnens temporalitet befann sig längre tillbaka i relation till den vuxna 

temporaliteten, så hade den kodats som a-sexuell, eller snarare icke-reproduktiv. Det 

indikerar att den relativt sett mindre hatfyllda stämningen gentemot samerna, om man 

jämför med andra minoriteter, delvis kan bero på att samerna inte sågs som ett hot mot 

svenskarna, i sin oskuldsfulla, ”barnlika” icke-produktivitet. Om andra minoriteter i 

rasismens historia retoriskt har ägt potentialen att få den vita rasen att gå under, ägde 

samerna inte denna hotfulla position för framtiden, och det romantiserande beskyddandet 

av deras anakronistiska dåtid vann därför inträde på den mediala arenan.  

Utifrån det perspektivet förklarades också att de uteslutna samiska grupperna 

beskrevs som roten till problemet. En bidragande orsak till den marginaliserade 

positionen som dessa grupper fick i svensk media kan delvis ha berott på att de inte 

fungerade som det ständigt närvarande beviset för att svenskarna tillhörde kronologisk tid 

och att samerna tillhörde anakronistisk tid. Dessa samiska grupper ställde, enbart genom 

sin existens, den provocerande frågan om huruvida samerna eventuellt kunde genomgå 

samma utveckling som svenskarna. Då premisserna för argumentationen aktivt befäste en 

anakronistisk tidstillhörighet för samerna genom att utesluta utvecklingsmöjligheter, så 

menar jag att detta rasifierade dem. Detta skedde genom att svenska skribenter dels 
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tillskrev den nomadiserande fjällrenskötande gruppen en romantiserad annorlunda tid – 

utanför mätbar, vetenskaplig tid – och dels genom att de övriga grupperna uteslöts ur 

debatten vilket aktivt befäste och förstärkte den uppfattade skillnaden mellan samer och 

svenskar.  

Samerna argumenterade dock ständigt emot denna bild av dem som atavistiska och 

visade istället att samernas påstådda infantilism potentiellt kunde leda till en 

framgångsrik framtid, om de bara fick samma rättigheter som svenskarna i samtiden. 

Detta utgjorde ett reellt hot mot ett retoriskt rättfärdigande av den fortsatta koloniseringen 

av de samiska områdena och svenska journalister kom därför att skapa en retorisk 

situation där samernas kategorisering befann sig i en temporalt stillastående. Vid sidan av 

ett befästande av att samerna tillhörde dåtiden, ”the Indian of the Past”, användes 

ytterligare en retorisk maktfaktor i debatten om samernas politiska rörelse. Denna tog sig 

i uttryck genom att befästa att ”the Vanishing Indian” innebar att framtiden höll på att 

försvinna för samerna. 

Den här typen av premiss framställde samerna som i en försvinnande fas utan 

framtid. En konstant strävan mot framtiden är en dogm som styr in oss mot reproduktiv 

futurism, menad att definiera vilka som har status som ansvarfyllda medborgare. Då 

samerna fråntogs sin rätt till framtiden, fick det konsekvensen att ett svenskt retoriskt 

ramverk skapades där samerna inte var fullvärdiga medborgare med samma rättigheter 

och skyldigheter som svenskar. Framtiden blir hos Foucault en teknologi för att utöva 

makt, som rättfärdigar disciplinering och särrättigheter för olika folk, för att skydda den 

egna rasens framtid. Makt och framtid kommer alltså att bli beroende av varandra. Det är 

genom denna biopolitiska makt som svenska journalister skapar en retorisk situation där 

svenskarna beskrivs som en levande befolkning (alltså en med rasistiska 

framtidsutsikter), som kan hävda sin rätt till framtiden i de samiska länen, medan 

samerna ska låtas dö, med vilket följer att de förlorar sin rätt till marken. Denna process 

av utsiktslöshet och utdöende rättfärdigade dock inte bara av att man tog ifrån samerna 

deras land, utan också att de förlorade möjligheten att vara aktörer och agerande subjekt i 

den politiska debatten. Kausaliseringen av koloniseringen, alltså att den bara var något 

som var ”dömt” att hända och som inte kunde hjälpas eller formas om, gjorde att det var 

samernas nomadism som ledde till detta och inte svenska ageranden. Det var, enligt den 
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svenska representationen, samernas anakronistiska tillhörighet som omöjliggjorde att de 

hade tillgång till framtiden, och inte koloniseringsprocessen som sådan. Samerna kom i 

debatten att porträtteras som att de, för att parafrasera Rohy, alltid redan kommer att ha 

dött ut. 

Även mot detta protesterade samerna, och Laula påpekade ständigt att samerna 

skulle kunna ”utvecklas” om de bara fick samma rättigheter som svenskarna. Laulas 

ordval, att samerna kunde utvecklas och alltså inte bara behövde beskyddas, syftade 

tydligt på att framtiden var den temporala tillhörighet som rättfärdigade nuet, även hos 

henne. Det utanförskap från en linjär temporalitet som svenskarna tillskrev samerna var 

alltså en grundbult i konflikten, där samiska skribenter försökte införliva sig i denna 

utvecklingslära med dess kronologiska tid, medan svenskarna försökte tillskriva dem en 

anakronistisk temporal tillhörighet.  

När då samernas samtid enbart kunde sättas i relation till deras framtid, som trots 

allt inte skulle komma att existera, förlorade det nutida perspektivet sin deliberativa 

funktion. Samerna befann sig därför i denna svenska diskurs inte bara i en dåtid, utan de 

saknade också nutid, eftersom framtiden inte kunde fungera som ett rättfärdigande av 

deras politiska aktioner i samtiden. Denna dialektiska rörelse mellan dåtiden och (den 

icke-existerande) framtiden, gjorde att samtiden försvann i den retoriska framställningen. 

Det etablerades en retorisk bild där samerna tillhörde en skev temporal tillhörighet där 

pendelrörelsen mellan dåtid-framtid inte erbjöd någon samtida agerande plats för 

samerna. Det var en brytpunkt i debatten där samerna som romantiska väsen skulle 

transkriberas till en politisk aktualiserad vetenskaplig tidsuppfattning, men där 

svenskarna inte fann en plats för samerna i den sortens kausala tid. Svenska journalister 

skapade inte enbart samerna som ”the Indian of the Past”, eller ”the Vanishing Indian”, 

utan det var en framställning av anakronistisk, mytisk tid helt utanför mätbar tid, eller 

annorlunda uttryckt, det var en framställning av enbart nästan-verklig tid.  

Samiska skribenter protesterade förstås mot denna förlust av sin framtid och 

tillhörighet i dåtiden, med vilken de förlorade sina landrättigheter och subjektsposition i 

samtiden. De riktade sig ständigt mot den samtida temporaliteten, där det framställs som 

tydligt att den samtida koloniseringen var roten till problemen.  
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Det går naturligtvis inte att koppla loss den temporala ordningen från den spatiala och 

några av de spatiala representationer som användes tillsammans med temporala premisser 

kom bokstavligen att skriva ut samerna från ett politiskt landskap. I den mediala debatten 

menade man att folkslag anpassade sig efter sin naturliga miljö och för samerna blev det 

framförallt fjällen, renarna och avstånden som konstruerades som att de hade denna 

påverkan. Fjällen representerades här som medverkande i skapandet av samernas natur 

utifrån ett tyst, inaktivt, ädelt och oföränderligt ideal. Bergen får alltså stor plats i 

debatten, och de förhållandevis frodiga skogarna där skogs- och fiskesamerna bodde och 

där även de nomadiserande fjällsamerna tillbringade vissa delar av året, beskrivs inte som 

om de lämnat samma avtryck. Dessa skogar beskrivs istället, i den mån som de 

överhuvudtaget finns med, som källan till den fattigdom som samerna lider av. Detta 

visar på att det är en speciell sorts natur som samerna kunde anpassas efter, det vill säga 

fjällnaturen, medan en annan, den skogiga, ledde till förfall. 

Samerna protesterade mot denna bild av att de enbart levde på fjället. De menade 

istället att denna undanträngning, upp på de kala fjällen, hade inneburit att de tvingats ta 

till maktanspråk för att hävda sin rätt till de frodigare områdena. I Laulas representation 

av fjällen fungerade bergens ofruktbarhet för att provocera fram maktanspråk, och inte 

för att tysta dem.  

Svenskarna uppfattade en samisk rasanpassning efter naturen och bedömde att den 

också hade skett i förhållande till renarna. Man menade att samerna inte stod i 

kontrollerande ställning till renarna, utan att de var skapade för varandra. Då samerna 

hade anpassats efter renarna, innebar detta dels att de beskrevs som mer animaliska än 

svenskarna och dels att svenskarna menade att samerna var naturligt anpassade för att 

nomadisera. Att skogsrenskötande samer i stor utsträckning inte migrerade med sina 

renar utan lät dem beta över stora marker användes intressant nog inte som ett argument 

för att vissa samer borde vara naturligt anpassade för bofasthet utan istället använde man 

det som argument för att förklara samernas fattigdom. Det var alltså bara en viss typ av 

renar som utövade denna typ av naturlig influens över samernas liv. 

Den tredje aspekten av hur samernas anpassning till naturen representerades av 

svenska skribenter var avstånden och hur samerna förhöll sig till dem. Här figurerade det 

avlägsna Lappland för att ibland tillskriva samerna en maktfull position över naturen, hos 
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sympatiserande journalister, och ibland för att skriva ut dem utanför en subjektposition i 

det politiska landskapet. 

Spatialitet och temporalitet kom att samverka på många sätt. Företrädare för synen 

att samerna var naturligt anpassade för nomadiserande renskötsel menade ofta att de olika 

grupperna och deras näringar kunde komplettera varandra i användandet av olika 

ekologiska nischer. Det blev därmed svårt för samerna att hävda att bönderna och 

renskötarna konkurrerade om markerna, då de enligt en kausal temporal logik skulle ha 

utvecklats i symbios med varandra. Om man alltså kunde konstatera att samerna levde i 

fjällen och att de var nomadiska renskötare så befäste man också att så skett på grund av 

en inre historisk logik. Detta innebar naturligtvis att samtidens samhällsordningar, i det 

här fallet en uppfattning om specifika spatiala rasegenskaper, blir ett befästande av den 

redan etablerade maktordningen.  

Laula protesterade mot denna framställning, och menade istället att samerna var 

rasanpassade för landskapet och inte enbart renskötseln. Vad som var kontroversiellt i 

Laulas argumentation var att denna naturliga anpassning inte var statisk utan den ledde 

till att temporala framtidsutvecklingar kunde ske mer smärtfritt för samerna än för de 

svenska bönderna. Laulas spatiala argumentation att samerna är rasmässigt mer 

anpassade för att leva i de samiska länens landskap, används alltså för att påvisa hur en 

temporalt betonad utveckling ska kunna ske, vilket visar på att hon försöker förankra 

både en starkare spatial och en starkare temporal ställning för samerna. 

Den andra delen av avsnittet om spatialitet undersökte hur den ovan diskuterade 

natursynen ställdes i relation till modernitetens avskärmade rum som växte fram som ett 

ideal under den här tiden. I denna situation är det intressant att Norrland innebar flytande 

gränser som inom postmodernism har utmålats som subversiva möjligheter, men som 

under modernitetens framväxt sågs som något som skulle avgränsas genom avvittring. 

Att samerna bedömdes som nomader innebar därmed att de inte fann någon plats inom 

modernitetens rumslighet och tidslighet. Framförallt det eviga Dåtida – den frusna 

mytiska tiden – och det oändliga gränslösa – det nomadiska rummet – utanför den 

moderna, produktiva och slutna spatio-temporaliteten, blev viktiga i representationen av 

samerna. Inbyggt i denna representation fanns ett svenskt synsätt som befäste att det 

gränslösa var icke-normativt och därmed inte produktivt. Den svenska journalistiken 
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aktualiserade därmed ett rasifierat rumsligt utanför-skap, mot vilken samernas isolering i 

det svenska landskapet, medialt kunde spelas ut. 

Genom dessa undersökningsparametrar, den temporala och den spatiala, har jag 

kommit fram till att representationen av samernas yrkeskategorisering hade rasifierande 

drag. Representationen av samernas anakronistiska tidstillhörighet samverkade med 

representationen av det gränslösa spatiala utanförskapet, för att tillsammans skriva ut 

samerna från nationalstatens framtida karta. Nomaderna blev därför dömda att 

stillastående vandra i ett tid- och gränslöst land. 
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